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ค าน า 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีต้องการใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
วิสัยทัศน์ 

 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี    เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ยางหักได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘   และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒  ทุกประการ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหักจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กรและพัฒนาต าบลยางหักได้อย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
 
 
 
                         (นายเสน่ห์  แคนเพ็ชร) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
          ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทน า 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี  เป็น  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

        ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนาต าบล  รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดของการพัฒนาในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆและที่ส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง ด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ ซึ่ งการจัดท าแผนพัฒนานั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดแนวทาง
การจัดท าแผนพัฒนา  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)             
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                      ทั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหักที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถแก้ไขปัญหาได้  และสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหัก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต าบลยางหักได้อย่างแท้จริง 
                      ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

             ๑.เป็นเครื่องมือที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             ๒.เป็นเครื่องมือที่แสดงแนวทางการพัฒนา และเป้าประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
             ๓.เป็นเครื่องมือก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลาสี่ปี 
             ๔.เป็นเครื่องมือที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ           

รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 



           ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗  แก้ไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น             
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                      ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการรวบรวมปัญหาด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่ได้จากการจัดท าประชาคม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า                  
ร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน าเสนอปัญหาความต้องการ  โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เป็น            
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก
สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหักเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  

                    ซึ่งภาคราชการและประชาชนได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
        ๑.ภาครัฐ 

             องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  ได้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน
ชุมชนที่ลงพ้ืนที่จัดประชาคม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบละสร้างการมี       
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สามารถน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาใช้ประโยชน์การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                          ๒.ภาคประชาชน 

              ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาให้
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ทราบ  และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
รวม ทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง  ส่วนปัญหาที่เกินศักยภาพของชุมชนก็สามารถเสนอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักหรือหน่วยของรัฐแก้ไขปัญหาต่างๆได้  ต่อไป   

  



 
สารบัญ 

 

 
 เรื่อง                หน้า 

 

ส่วนท่ี  ๑   สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล                     ๑ 
ส่วนท่ี  ๒    สรุปผลการพัฒนาต าบลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา                        ๑๗  
ส่วนท่ี  ๓    ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักและแนวทางการพัฒนาในช่วงสีป่ี     ๑๙ 
ส่วนท่ี  ๔    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปสู่การปฏิบัติ     ๓๖ 
ส่วนท่ี  ๕    การติดตามและประเมินผล                       ๑๑๓ 

 

 

 

 

 
 

                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 

 

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 

๑.  สภาพทั่วไป 
 

๑.๑  ประวัติความเป็นมาของต าบลยางหัก 
 ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมีเรื่องเล่าว่าได้มีชาวกะเหรี่ยงมาตั้ งถิ่นฐานอยู่บริเวณริม

ห้วย  ณ บริเวณริมห้วยมีต้นยางใหญ่อยู่ ๒ ต้น ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านตากแดดและบ้านยางคู่ ปัจจุบันคือหมู่ ๒ กับ 
หมู่ ๖ ต้นยางดังกล่าวชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ ต่อมาในช่วงฤดูฝนได้เกิดน้ าป่าไหลหลากท าให้ต้น
ยาง ทั้งคู่โค่นล้มขวางล าห้วยแต่ไม่มีผู้ใดสามารถน าต้นยางดังกล่าวขึ้นมาได้และมีค าเล่าขานกันว่าต้นยางนั้นล้ม
ทับสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่จะมาท าร้ายชาวบ้านจึงมีความเชื่อกันว่าต้นยางนั้นได้ช่วยชีวิตชาวบ้านให้ปลอดภัยจาก 
สัตว์ร้ายต่อมาจึงได้มีการตั้งชื่อต าบลว่า “ยางหัก” จนถึงปัจจุบันนี้ 

 การจัดรูปองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้กับ
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค   ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหักยกฐานะมาจากสภาต าบลยางหักเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๑.๒  ที่ตั้ง   
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี   อยู่ห่าง 

จากที่ว่าการอ าเภอปากท่อประมาณ ๓๖ กิโลเมตรอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๐  กิโลเมตร 
๑.๓  เนื้อที ่

เนื้อที่ประมาณ   ๒๙๗.๗๒  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๑๘๖,๐๕๗  ไร่  หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่มาก
ที่สุด คือ หมู่  ๔ บ้านหินสี มีพ้ืนที่  ๓๗,๓๐๐  ไร่ และ หมู่  ๘ บ้านลานคา มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุด ๒๒,๑๗๐  ไร่ 

๑.๔  อาณาเขต 

ต าบลยางหัก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอื่น  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลทุ่งหลวง  และต าบลอ่างหิน   อ าเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลหนองหญ้าปล้อง   อ าเภอหนองหญ้าปล้อง   จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลห้วยยางโทน   อ าเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลบ้านบึง   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี 

๑.๕  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศต าบลยางหัก มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ าสลับกันและเป็นที่ราบสูง      

มีล าห้วยส าคัญ ๘ สาย มีล าห้วย  ดังนี้   ห้วยแม่ประจัน ห้วยพุกรูด  ห้วยบ้านเก่า ห้วยพุม่วง ห้วยหินสี           
ห้วยพุไทร  ห้วยพุกระถินและห้วยพุยาง  พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและปศุสัตว์ 
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๑.๖  จ านวนหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก   มีจ านวนหมู่บ้านในเขตปกครอง  ๘   หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ก านัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
๑ บ้านวังปลาช่อน นายเสาร์      สวัสดี  
๒ บ้านตากแดด นางเอ้ือง     แสงจันทร์  
๓ บ้านท่ายาง นายสุพจน์   สว่างจิตร  
๔ บ้านหินสี นายแย้ม     พันธ์กล่อม  
๕ บ้านไทยประจัน นายอนุสร    ฤทธิ์ล้ า  
๖ บ้านยางคู ่ นายมาโนช   ศรีจรงค์ ก านันต าบลยางหัก 
๗ บ้านห้วยศาลา นายพนัส      โตจิ๋ว  
๘ บ้านลานคา นายแดง       มาลา  

๑.๗ ข้อมูลครัวเรือน/ ประชากร 
หมู่ หมู่บ้าน ครัวเรือน 

(จ านวน) 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านวังปลาช่อน ๓๕๗ ๓๙๗ ๓๗๓ ๗๗๐ 
๒ บ้านตากแดด ๔๒๗ ๕๒๔ ๔๖๔ ๙๘๘ 
๓ บ้านท่ายาง ๔๙๔ ๕๖๐ ๕๑๕ ๑,๐๗๕ 
๔ บ้านหินสี ๔๘๕ ๖๗๘ ๖๙๖ ๑,๓๗๔ 
๕ บ้านไทยประจัน ๒๙๒ ๓๗๔ ๓๗๓ ๗๔๗ 
๖ บ้านยางคู่ ๓๗๒ ๓๗๘ ๓๓๖ ๗๑๔ 
๗ บ้านห้วยศาลา ๔๘๔ ๖๗๖ ๖๖๕ ๑,๓๔๑ 
๘ บ้านลานคา ๓๐๘ ๓๘๒ ๓๐๒ ๖๘๔ 

                  รวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๙ ๓,๙๖๙ ๓,๗๒๔ ๗,๖๙๓ 

         ประชากรทั้งสิ้น  ๗,๖๙๓  คน แยกเป็น ชาย  ๓,๙๖๙  คน  หญิง ๓,๗๒๔  คน   
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๒๕.๘๔  คน  ต่อตารางกิโลเมตร   
ข้อมูล  ณ ธันวาคม  ๒๕๕๙   ส านักทะเบียน อ าเภอปากท่อ   

๒.  สภาพเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพ/รายได้เฉลี่ย    ประชาชนในเขตต าบลยางหัก  มีอาชีพ  ดังนี้ 
เกษตรกรรม  พืชไร่ ได้แก่  ข้าวโพด  พริกกะเหรี่ยง  ไม้ผล  ได้แก่  เงาะ  ล าไย  ลิ้นจี่  มะม่วง  

สับปะรด  มะละกอ  แก้วมังกร  ฝรั่ง  กล้วย  พืชผัก ได้แก่   ถั่ว  แตงโม  มะระ  มะเขือ  มะกรูด   ไผ่หวาน 
มะนาว  ไม้ดอก  ได้แก่ กุหลาบ  กล้วยไม้  ดาวเรือง  พืชอ่ืนๆ  ได้แก่  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ปาล์มน้ ามัน  

การเลี้ยงสัตว ์ ได้แก่   โค  สุกร  แพะ  แกะ  ไก่  เป็ด  นกกระจอกเทศ  กวาง  หมู่ป่า 
ค้าขาย ได้แก่   ขายผัก ขายผลไม้  ขายของช า  ร้านอาหาร 
รับจ้าง  ได้แก่   รับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างท าไร่  และรับจ้างทั่วไป 



- ๓ - 
 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล  ปี  ๒๕๕๘  
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  ๒๐๐,๔๕๘  บาท/ปี  รายได้บุคคลเฉลี่ย  ๕๘,๘๕๖  บาท/ปี 
รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  สูงกว่า รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย

น้อยกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี   จ านวน  ๒  ครัวเรือน  
๑.นางสาวมาลัย  เที่ยงตรง หมู่  ๖ บ้านยางคู่  ไม่มีอาชีพ  มีสมาชิก  ๓  ราย รายได้รวมทั้งหมด  

๗๖,๐๐๐  บาท  รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  ๒๕,๓๓๓  บาท 
๒.นางสาวจิตรา  บุญรอด หมู่ ๖ บ้านยางคู่   รับจ้างทั่วไป มีสมาชิก ๕  ราย  รายได้รวมทั้งหมด  

๙๒,๐๐๐  บาท  รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  ๒๒,๐๐๐  บาท  
ระดับความสุขเฉลี่ย ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล ปี  ๒๕๕๘ จ าแนกตามหมู่บ้าน 

 

ที ่ หมู่บ้าน ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 
๑ บ้านตากแดด ๙.๔๑ 
๒ บ้านวังปลาช่อน ๙.๐๐ 
๓ บ้านยางคู่ ๘.๙๘ 
๔ บ้านหินสี ๘.๑๔ 
๕ บ้านห้วยศาลา ๘.๐๕ 
๖ บ้านลานคา ๗.๙๑ 
๗ บ้านท่ายาง ๗.๘๘ 
๘ บ้านไทยประจัน ๗.๘๕ 
 ระดับความสุขเฉลี่ยต าบลยางหัก ๘.๔๐ 
๒.๒  หน่วยธุรกิจ 
-  บ่อปลาสุวิช     หมู่  ๑     -  บ้านไร่ริมธาร  หมู่ ๑ 
-  สวนสันติภาพ  หมู่  ๒          -  มาลัย ออสทริช  ฟาร์ม หมู่  ๒   
-  ไร่ธารทอง   หมู่  ๒      - สวนกล้วยไม้  ออร์คิด  วัลเลย์ ไทยประจัน 
-  บริษัทแม่รวยการเกษตร  จ ากัด  หมู่ ๗   -  บ่อตักดินแม่รวย  หมู่ ๗ 
-  โรงแรมพารากอนอินน์  หมู่  ๔   -  ไร่พึ่งสุนทร  หมู่  ๘ 
 -  ค่ายลูกเสือ ธนา  หมู่ ๗     -  บริษัทไทย เหลียน ฮ้ัว 
 -  ร้านอาหาร/กาแฟก่องกานต์    -  ร้านอาหารฟาร์มสุข   

 
๓.  สภาพสังคม 

๓.๑  สถานศึกษา 
-   โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๗     แห่ง    จ านวนนักเรียนทั้งหมด         ๙๖๗    คน  
-    ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก    ๑    แห่ง       จ านวนเด็ก ๓  ขวบ       ๑๖๒    คน 
-   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   ๒     แห่ง    -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน     ๖    แห่ง 



- ๔ - 
   ๓.๒ ระดับ การศึกษาประชากร ปี  ๒๕๕๘ ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบลยางหัก 

 

ที ่ ระดับการศึกษา ประชากร ร้อยละ 
๑ ไม่เคยศึกษา ๓๐๘ ๗.๔๒ 
๒ อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเล็ก ๑๔๘ ๓.๕๖ 
๓ ต่่ากว่าระดับประถมศึกษา ๔๔๘ ๑๐.๗๙ 
๔ ประถมศึกษา ๒,๑๕๑ ๕๑.๗๙ 
๕ มัธยมศึกษาตอนต้น ๕๒๒ ๑๒.๕๗ 
๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๓๗๓ ๘.๙๘ 
๗ อนุปริญญา/ปวส. ๕๖ ๑.๓๕ 
๘ ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ๑๔๔ ๓.๔๗ 
๙ สูงกว่าปริญญาตร ี ๓ ๐.๐๗ 
 รวม ๔,๑๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓.๓ ประชากรต าบลยางหัก  จ าแนกตามช่วงอายุ  ปี  ๒๕๕๘  
 จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๑,๒๐๙  ครัวเรือน จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด ๔,๑๕๓  คน  

    ชาย  ๒,๐๗๔  คน  หญิง ๒,๐๗๙  คน 

ช่วงอายุ ชาย  (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม ๑๔ ๐.๖๘ ๑๕ ๐.๗๒ ๒๙ ๐.๗๐ 
  ๑  ปีเต็ม –  ๒ ปี ๓๑ ๑.๔๙ ๕๑ ๒.๔๕ ๘๒ ๑.๙๗ 
  ๓  ปีเต็ม –  ๕ ปี ๘๔ ๔.๐๕ ๙๖ ๔.๖๒ ๑๘๐ ๔.๓๓ 
  ๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปีเต็ม ๑๙๗ ๙.๕๐ ๑๖๐ ๗.๗๐ ๓๕๗ ๘.๖๐ 
๑๒  ปีเต็ม –  ๑๔ ป ี ๘๖ ๔.๑๕ ๘๘ ๔.๒๓ ๑๗๔ ๔.๑๙ 
๑๕  ปีเต็ม –  ๑๗ ป ี ๑๐๐ ๔.๘๒ ๗๖ ๓.๖๖ ๑๗๖ ๔.๒๔ 
๑๘  ปีเต็ม –  ๒๕ ป ี ๒๔๗ ๑๑.๙๑ ๒๓๑ ๑๑.๑๑ ๔๗๘ ๑๑.๕๑ 
๒๖  ปีเต็ม –  ๔๙ ป ี ๖๙๐ ๓๓.๒๗ ๗๔๒ ๓๕.๖๙ ๑,๔๓๒ ๓๔.๔๘ 
๕๐  ปีเต็ม –  ๖๐ ปีเต็ม ๓๔๖ ๑๖.๖๘ ๓๔๐ ๑๖.๓๕ ๖๘๖ ๑๖.๕๒ 
มากกว่า  ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป ๒๗๙ ๑๓.๔๕ ๒๘๐ ๑๓.๔๗ ๕๕๙ ๑๓.๔๖ 
รวม ๒,๐๗๔ ๑๐๐.๐๐ ๒,.๐๗๙ ๑๐๐.๐๐ ๔,.๑๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓.๔  ศาสนา 
จ านวนวัด / ส านักสงฆ์ ๑๒  แห่ง    จ านวนโบสถ์คริสต์ศาสนา ๑   แห่ง 

ประชากรจ าแนกตามศาสนา   นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๙.๗๖  ศาสนาคริสต์  ร้อยละ ๐.๓๔  
ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ ๐.๐๗  

๓.๕  การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห ์
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     ๔       แห่ง 
-  ผู้พิการ                  ๑๓๐      คน  
-  ผู้สูงอายุ               ๖๙๖       คน   
-  ผู้ป่วยเอดส์                    ๑๔       คน 
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๓.๖  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-   ป้อมต ารวจ   ๒      แห่ง    -  หน่วยควบคุมไฟป่า     ๑      แห่ง 
-   รถบรรทุกน้ า   ๑      คัน     -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อบต.  ยางหัก   
-   รถกระเช้าไฟฟ้า    จ านวน  ๑  คัน     - รถกู้ชีพ/กู้ภัย   จ านวน  ๑  คัน 
๓.๕  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลุ่มชนด้ังเดิมเป็นชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านตากแดด  บ้านท่ายางและบ้านหินสี ต่อมามี                 
ชาวไทยภาคกลางจากจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาอาศัยอยู่ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทย                    
ภาคกลางกับ ชาวกะเหรี่ยง ช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน  ของทุกปีมีประเพณีข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง 

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๑  การคมนาคม 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖ (สายปากท่อ - ท่ายาง ) เส้นทางคมนาคมหลักของต าบลยางหัก  

อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑๐ ไปอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๗ (สายทุ่งหลวง - หินสี ) ตัดผ่านหมู่ ๘  ไปต าบลทุ่งหลวง 
-  ทางหลวงชนบทหมายเลข รบ  ๔๐๖๐ สายห้วยศาลา  - คอเขาฝิ่น จุดเริ่มต้น หมู่  ๗ สิ้นสุด  หมู่  ๘ 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข  รบ  ๔๐๗๘  สายบ้านเก่า  - ลานคา    จุดเริ่มต้น หมู่  ๖  สิ้นสุด  หมู่  ๘ 

  - ถนนสายหินสี - พุหวาย – ไทยประจัน   จุดเริ่มต้นหมู่ ๔   สิ้นสุด หมู่ ๕  
  - ถนนลาดยางสายไทยประจัน   ถนนภายในหมู่ ๕  ยาวประมาณ  ๕   กิโลเมตร 
๔.๒  โทรคมนาคม 

-   ที่ท าการไปรษณีย์     ๑   แห่ง 
-   โทรศัพท์สาธารณะ ครบทั้ง    ๘   หมู่บ้าน 

-   โทรศัพท์เคลื่อนที่  AIS จ านวน ๔  ฐาน   DTAC จ านวน ๒ ฐาน   TRUE MOVE จ านวน ๓ ฐาน 
๔.๓  ไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน   บางครัวเรือนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
๔.๔  แหล่งน้ า 

-   มีล าห้วยธรรมชาติ    ๘      สาย   -   อ่างเก็บน้ า          ๑๓      แห่ง 
-   บ่อบาดาล        ๓๖      บ่อ   -   สระน้ าสาธารณะ     ๑๐      แห่ง 
-   สระน้ าส่วนบุคคล  ๑๒๐      บ่อ                  -   ประปา            ๗      หมู่บ้าน  
-   ,ถ้ าน้ ากลาง ขนาด  ๖,๐๐๐  ลิตร  จ านวน  ๔๐  ถัง   
-   ถังเก็บน้ า  ฝ. ๙๙   ทุกหมู่บ้าน  -   ฝายน้ าล้น / ถนนน้ าล้น   ๑๔     แห่ง 

     ๕.  ข้อมูลอื่น ๆ 
๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติ 
-   น้ าตกไทยประจัน   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
-   ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี  และป่าพุยาง -  พุสามซ้อน 
 



-๖- 
 

๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 
-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๕๐  คน   - ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  ๑   กลุ่ม 
-   สภาเด็กและเยาวชน  ๒๕   คน  -   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
-   กลุ่มอาชีพ      ๔   กลุ่ม                     -  อาสาสมัครต ารวจชุมชน    ๓๐    คน 
-   อาสาสมัครสาธารณสุข    ๑๗๓    คน  -  อาสาสมัครควบคุมไฟป่า    ๑๔    คน 
-   ชมรมผู้สูงอายุ       ๕๑๐   คน              -  กลุ่มผู้ใช้น้ า  ๖   กลุ่ม     ๕๐๐     คน 

        ๕.๓  ภูมิปัญญาของชุมชน และผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่                                                                                                             
๑.นายกิติพงษ์       กุลไทย  มีความสามารถด้านสมุนไพร                                                                             
๒. นายแท ้     เครือแตง  มีความสามารถด้านสมุนไพร                                                                                
๓. นางฉลวย     ฮวดเชี่ยวชาญ  มีความสามารถด้านแพทย์แผนไทย              
๔. นางกมลพรรณ   จงดี               มีความสามารถด้านสมุนไพร 
๒. ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่                                                                                                                    
๑.นายคุ่ย    เหมือนละหม้าย    มีความสามารถด้านเป่าแคน                                                                                                                            
๒.นางคั้ง     ทองกอก      มีความสามารถด้านทอผ้าพื้นบ้าน                                                                                                                             
๓. นางซิ่ง    ทองเกียะ      มีความสามารถด้านทอผ้าพื้นบ้าน                                                                                                      
๔.นางเนียน   เที่ยวพราย  มีความสามารถด้านนาฏศิลป์กะเหรี่ยง                                                                
๕. นายเหรียญ     จ่าสุข   มีความสามารถด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                                              
๖. นายธีระ   บัวเบา   มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม      
๗. นายสุนทร   เฟ่ืองขาว  มีความสามารถด้านประเพณีท้องถิ่น                                                          
๘. นายล่าพอง     เกตุแก้ว      มีความสามารถด้านวัฒนธรรมประเพณี                                                                    
๙.นางเฉลา   โสภาภัณฑ์  มีความสามารถด้านร่าไทย                                                        
๑๐.นายปา   คาผุก   มีความสามารถด้านประเพณีกระเหรี่ยง 
๑๑.นายเชิด   เหี้ยมหาญ  มีความสามารถด้านคนตรีไทย 
๑๒.นายสมศักดิ์   คุ้มเมือง  มีความสามารถด้านดนตรีไทย                           
๓. งานฝีมือต่างๆเช่น ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น                                                                           
๑. นายเที่ยง    ใจคม   มีความสามารถด้านช่างไม้                                                                                                                                      
๒. นางเทือง   สว่างจิตร   มีความสามารถด้านจักสาน                                                                                                             
๓. นางเอ้ือง    แสงจันทร์     มีความสามารถด้านจักสานละเอียดโทร 081-8569289                                         
๔. นายสนธยา        เพโท        มีความสามารถด้านแกะสลัก                                                                                  
๕. นางจ่าปี  สาระรัตน์ มีความสามารถด้านทอผ้า                                                     
๖.นางเหรียญทอง   ไขว้พันธุ์      มีความสามารถด้านจักสานกระเป๋าลายดอกพิกุล 
๗. นายณรงค์ศักดิ์   บ่าเรอราช มีความสามารถด้านช่างไม้        
๘. นางปุณยานุช   สายเย็น มีความสามารถด้านจักสานตะกร้าหกเหลี่ยม 
๙. นางยุพิน      สงกระสินธุ์ มีความสามารถด้านตะกร้าทรงวี 
๑๐. นางประกายดาว      อินวารี  มีความสามารถด้านจักสานกระเป๋าลายขิด 
๑๑.นางอนงค์        กิ่งทองสุข มีความสามารถด้านจักสานตะกร้าใหญ่ 
 

 



-๗- 
๑๒.นางสร้อย          ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถด้านแจกันลายขิด                                                                                                                       
๑๓. นายบุญธรรม ศรสิทธ์  มีความสามารถด้านช่างปั้น                                                           
๑๔. นายสมจันทร์ บุญเพ็ญ  มีความสามารถด้านช่างไม้                                                 
๑๕. นายโยธิน       สวนค่า  มีความสามารถด้านช่างไม้ 
๑๖. นายพร  ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถด้านช่างไม้                                                 
๑๗. นายทวน  วงศ์วาน  มีความสามารถด้านช่างปูน                                                                        
๑๘.นายบรรจง  มีล้อม  มีความสามารถด้านปั้นกระปุกออมสิน                                      
๑๙.นายยันต์  โพธิ์งาม  มีความสามารถด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ 
๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น                                                           
๑. นายรวย    มหาสินธ์   มีความสามารถด้านเพาะปลูก                                                                                                                                  
๒. นายชะลอ    พ่ึงเคหา  มีความสามารถด้านขยายพันธุ์พืช                                                                                                                         
๓. นายอ่าพล  แสงจันทร์ มีความสามารถด้านขยายพันธุ์พืช                                            
๔. นายอนุสร  ฤทธิ์ล้่า  มีความสามารถด้านเพาะปลูก                                          
๕. นายปัญญา  บรรดาศักดิ์      มีความสามารถด้านเพาะปลูก, ขยายพันธุ์พืช                                        
๖. นายณัฐวุฒิ  สร้อยทอง มีความสามารถด้านซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร 
๗. นางราศ ี   ซอคลองตัน มีความสามารถด้านปลูกแก้วมังกร 
๘.นายปรีชา         เปลี่ยมญาติ     มีความสามารถด้านปลูกพืชไร่                                                               
๙. นายปัญญา      ยิ้มสะอาด      มีความสามารถด้านขยายพันธุ์พืช 
๕. ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร                                                                                                                                                                                                               
๑. นางเอ้ือง       แสงจันทร์ มีความสามารถด้านถนอมอาหาร                                                                                                                                                   
๒. นางหลิว       ทองก้อน มีความสามารถด้านอาหาร                                                                  
๓. นางลัดดา      พงษ์ทวี  มีความสามารถด้านอาหาร                                 
๔. นางสมพร      แสงสิริจริยาวัตร  มีความสามารถด้านอาหาร  
๕. นายวิเชียร  บุญรอด            มีความสามารถด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร,  
๖.นางวรรณา  ชันอารมณ์ มีความสามารถด้านหมักปลาร้า                                                    
๗. พ.อ.อ.สมชาย   กรานจรูญ      มีความสามารถด้านดองขิง 
๘. นางเชื้อ                  เสรมิผล  มีความสามารถด้านดองผลไม้                                                            
๙.นางทรัพย์สิน             อรชุน            มีความสามารถด้านดองผักสด 
๖. ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์                                                                                          
๑. นายต้ง    ตะโนย    มีความสามารถด้านเรียกขวัญ                                                                                                                                   
๒. นายดวย     ยอดทะเนีย   มีความสามารถด้านรักษาโรค                                                                                              
๓. นายสันติ    สงวนศรี  มีความสามารถด้านโหราศาสตร์                                                   
๔. นางเพ็ญจันทร์    เลิศไชยภัณฑ์ มีความสามารถด้านความเชื่อ                                  
๕. นางสาวสิริมา     ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถด้านโหราศาสตร์             
๖.นายสมจิตต์   พรมขาว  มีความสามารถด้านศาสนา                                                                        
๗. นายบุญช่วย  เปลี่ยนสะอาด มีความสามารถด้านพิธีกรรม 
๘. นางค่า  บุญเจาะ  มีความสามารถด้านไสยศาสตร์ 
๙.นางเต็ม  ใจมุ่ง  มีความสามารถด้านไสยศาสตร์ 
 

 



- ๘ – 

๗.  ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม                                                                                                                            
๑.  นายเที่ยง    ใจคม    มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน  

 ๒. นายสมพงศ์             ทองกอก   มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน   
 ๓. นางปุณยานุช   สายเย็น  มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน  
 ๔. นายน้อย   แน่วแน่  มีความสามารถด้านประสานงานกลุ่มองค์กร 

๕. นายวิวัฒน ์  นิติวัฒนชัย มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน                                             
๖. นางสาววันเพ็ญ      เปรมกมล     มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน   
๗.นายส่าราญ  ทองเสือ     มีความสามารถด้านท่าไร่ 

 ๘.นายจันทร์  ทองหวี  มีความสามารถด้านบริหารกลุ่มผู้ใช้น้่าเกษตร 
๙.นายผวน  ยิ้มรอด  มีความสามารถด้านกลุ่มปุ๋ยหมัก 

 

๕.๔  หนึ่งต ำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)  
๑. ผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดจากไม้ไผ่  ผลิตโดยนางเอื้อง แสงจันทร์  หมู่  ๒ โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๕๖๙๒๘๙ 
๒. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ปรุงรส (กล้วย,ขนุน) ผลิตโดยกลุ่มผลไม้ปรุงรส หมู่ ๖  โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๖๕๙๕๖ 
๓. ผลิตภัณฑ์น้่าพริกนรกปลาดุก  ผลิตโดยกลุ่มผลไม้ปรุงรส  หมู่ ๖  โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๕๖๕๙๕๖ 
๔. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรผลิตโดยกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๒๓๓๑๖๗ 
๕. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ   ผลิตโดยกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  โทรศัพท์  ๐๘๓-๑๕๙๑๗๘๘ 
๖. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน  ผลิตโดยกลุ่มเครื่องประดับเงิน หมู่ ๖  โทรศัพท ์๐๘๕-๓๗๓๑๘๕๑ 
๗. ชื่อผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าภูฐาน  ผลิตโดย  กลุ่มเห็ดบ้านยางคู่ หมู่ ๖  
๘. อุทยานเฉลิมพระเกรียติไทยไทยประจัน 
๕.๕  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก 
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลยางหัก    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลยางหัก จ่านวน ๑๖  คน   
มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  ๒  คน  มีวาระการด่ารงต่าแหน่ง  ๔  ปี 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหักมีอ ำนำจหน้ำที่   ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบล 
๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต่าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และระเบียบราชการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลยางหักมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระการด่ารงต่าแหน่ง ๔ ปี มี
อ่านาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลได้ ๒ คนและเลขานุการได้  ๑  คน 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑)  ก่าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับทาง
ราชการ 
๒) สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการองค์การบริหารส่วนต่าบล 
๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต่าบล 
๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต่าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 
 



- ๙ - 
องค์การบริหารส่วนต่าบลมีอ่านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล      
พ.ศ. ๒๕๓๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 
มำตรำ  ๖๗  ภายใต้กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต่าบล มีหน้าที่ต้องท่าในเขตองค์การบริหารส่วน 
ต่าบล  ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดให้มีและบ่ารุงรักษาทางน้่าและทางบก 
๒) รกัษาความสะอาดของถนน  ทางน้่า ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก่าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
๗)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘)  บ่ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ่าเป็นและ
สมควร  
มำตรำ ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต่าบลอาจจัดท่ากิจการในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต่าบล  ดังต่อไปนี้  
 ๑)  ให้มีน้่าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ๒)  ให้มีและบ่ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ๓)  จัดให้มีและบ่ารุงรักษาทางระบายน้่า 
 ๔)  ให้มีและบ่ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 ๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 ๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 ๗)  บ่ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ๘)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙)  หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
๑๐)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
๑๒)  การท่องเที่ยว 
๑๓)  การผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนต่าบล  มีอ่านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

มำตรำ ๑๖  องค์การบริหารส่วนต่าบลมีอ่านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
๑. การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. การจัดให้มีและบ่ารุงรักษา  ทางน้่า  และทางระบายน้่า 
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
๔.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 



-๑๐- 
๘. การส่งเสริมกรท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบ่ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓. การจัดให้มีและบ่ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมการกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘ .การก่าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้่าเสีย 
๑๙ .การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๒๐ .การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 
๒๑. การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสถานที่อ่ืน ๆ        
๒๔ .การจัดการ การบ่ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗  การดูแลที่สาธารณะ 
๒๘  การควบคุมอาคาร 
๒๙  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐ การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
๓๑ กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน  ในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก่าหนด 
๒.  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร  
องค์การบริหารส่วนต่าบลยางหัก  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔   สว่นราชการ 
๑.  ส ำนักปลัด 
   ให้มีหัวหน้าส่านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส่านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตราก่าลัง  งานก่าหนด
ต่าแหน่ง  งานบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ  การโอน/ย้าย  งานทะเบียนประวัติงานฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานด่าเนินการทางวินัย งานเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์   งานธุรการ   
งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่าง ๆ   งานประชาสัมพันธ์งานรับรอง  งานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ  งานนิติการ  และด่าเนินคดี  งานตราข้อบัญญัติระเบียบของหน่วยงาน  งานข้อมูลข่าวสาร  
งานเรื่องราวร้องทุกข์  งานสาธารณสุข  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  งานประชุมสภา   งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบล  งานจัดท่าข้อบัญญัติ  งานจัดท่าแผนพัฒนา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานประมาณการรายจ่าย   งานประสานหน่วยงานต่าง ๆ งานราชการอ่ืนที่มิได้ก่าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใด 

 
 



-๑๑- 
 

๒.  กองคลัง 
ให้มีผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่ายรับ น าส่ง  
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา  งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  และเงินอื่น ๆ งานจัดท าบัญชี  งานทะเบียนคุมรายได้  รายจ่าย  งาน
จัดท างบทดลอง  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  งบหนี้สิน  งานจัดท าข้อมูล  สถิติการคลัง  งาน
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานการจัดซื้อจัดจ้าง  งานพัสดุ  งานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน   งานเก็บ
ภาษี  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๓.  กองช่าง 
ให้มีผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานส ารวจและจัดท า
โครงการ  งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ 
งานควบคุมอาคาร  งานจัดท าแผนที่  และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการราคาโครงการต่าง ๆ  งานควบคุม
การก่อสร้าง  งานสาธารณูปโภค งานซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานระบายน้ า  งานสนามกีฬา งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม   
ให้มีผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม
การศึกษา  งานส่งเสริมกีฬา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานห้องสมุดประชาชน                
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

จ านวนบุคลากร/อัตราก าลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
ส านัก/ส่วน ข้าราชการ  

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

 (คน) 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 
(คน) 

พนักงาน 
จ้างหมา 
(คน) 

รวม (คน) 

ส านักปลัด ๖ ๑ ๓ ๕ ๒ ๑๓ 
กองคลัง ๑ ๑ ๔ ๐ ๐  ๖ 
กองช่าง ๑ ๐ ๑ ๓ ๐  ๕ 
กองการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

๔ ๐ ๐ ๕ ๐  ๙ 

รวม ๑๒ ๒ ๘ ๑๓ ๒ ๓๗ 
 

   
 
 
 



-๑๒- 
สถำนะกำรคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก 

รายรับจริง ปี  ๒๕๕9 บาท รายจ่ายจริง 
 ปี  ๒๕๕9 

บาท 

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดเก็บเอง 
หมวดภาษอีากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
               

 
๒๓8,๕17.40 

๔7,500.๐๐ 
๔8๒,071.71 

- 
๑7,582,767.37 

 
10,240,271.๐๐    

  
งบกลาง   
งบบุคลากร 
งบด่าเนินงาน 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 
งบอุดหนุน                       

 
7,344,470.00 
6,911,498.63 
5,176,10๕.92 
2,878,401.00 
2,106,866.43 
3,845,513.04 

                 รวมรำยได้ทั้งสิ้น                               28,615,696.48 
        

รวมรำยจ่ำยทั้งหมด                                          
 

28,262,855.02 

ศักยภำพของพ้ืนที่  
           ต่าบลยางหัก  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดของอ่าเภอปากท่อ                 
มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  เช่น  ผัก  ผลไม้   เห็ด  ยางพารา  เป็นต้น  สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์   เช่น  เที่ยวป่า  สวนเกษตร  วิถีชีวิตชุมชน  เป็นต้น  สภาพสังคมมีความสงบสุข มีหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  ๒ 

สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักในปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖  ด้าน   
ผลการด าเนินการโครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลยางหัก 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

จัดให้มีการบ่ารุงรักษาทางบก  ไฟฟ้า  ประปาและทางระบายน้่าและการปรับปรุงบ่ารุงรักษาในเขต
ท้องถิ่น การผังเมืองท้องถิ่น   
 จ ำนวนโครงกำร  ๑๕  โครงกำร  
๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามัคคี  หมู่ ๑     งบประมาณ     350,๐๐๐      บาท 
๒.ปรับปรุงถนนห้วยยาง  ห้วยยางม่ัว  หมู่ ๓   งบประมาณ 279,000   บาท
๓.ปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวเราะ   หมู่ ๓   งบประมาณ 120,๐๐๐        บาท 
๔.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพชรในฝัน   หมู่ ๔   งบประมาณ 358,๐๐๐       บาท
๕.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  .ซอย ๕  หมู่ ๕    งบประมาณ 131,000  บาท
๖.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองหลวง–บ้านลุงบัว หมู่ ๖  งบประมาณ 331,000 บาท 
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตาแก่น  หมู่  ๗  งบประมาณ 340,๐๐๐  บาท 
๘. ย้ายหอถังประปา  หมู่  ๘     งบประมาณ 129,000 บาท
๙.ขยายเขตประปาบ้านนายแก้ว หมู่ที่ ๘     งบประมาณ 105,000 บาท
๑๐.ปรับปรุงต่อเติมส่านักงาน องค์การบริหารส่วนต่าบลยางหัก   งบประมาณ 760,000 บาท 
๑๑.ขุดลอกล่าห้วยพุม่วง  หมู่  ๑       งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐    บาท
๑๒.ขุดลอกล่าห้วยไทยประจันบ้านท่ายางหมู่ ๓    งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท
๑๓.ขุดลอกล่าห้วยไทยประจัน  หมู่  ๕    งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐    บาท
๑๔.ขุดลอกล่าห้วยพุปะหัง  หมู่  ๗       งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐    บาท
๑๕.จัดซื้อถังน้่ากลาง ต่าบลยางหัก      งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐    บาท
             รวมงบประมาณ    ๔,991,๐๐๐     บาท 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  สวัสดิการชุมชน  ส่งเสรมิการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  แก้ไขปัญหา
สังคม  การสาธารณสุข 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  ๒1   โครงกำร   
๑. แจกเบี้ยผู้ป่วยเอดส ์      งบประมาณ 78,๐๐๐        บาท 
๒. วันเด็กแห่งชาต ิ      งบประมาณ     6,180 บาท 
๓. วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน     งบประมาณ 1,586,040.74 บาท 
๔. อาหารกลางวัน       งบประมาณ   ๓,๗๔๓,๐๐๐   บาท 
๕. ทัศนศึกษาดูงานศูนย์เด็กเล็ก     งบประมาณ      61,358     บาท 
๖. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา     งบประมาณ      39,96๐     บาท 
๗. กีฬาต่าบลยางหักคัพ  ต้านภัยยาเสพติด   งบประมาณ   1๑๙,๘๓๕   บาท 
๘. เข้าค่ายยุวชนกีฬาต่าบลยางหัก    งบประมาณ     23,510 บาท 
๙. บัณฑิตน้อย       งบประมาณ       3,420 บาท 
10.จัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ  198,000 บาท 
  กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ    49,870 บาท 

 



1๔ 
พัดลมไอน้่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ 60,000 บาท 
ตู้แช่อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ 35,000 บาท 

๑๑.ก่อสร้างถนนลูกรัง ทางเข้า-ออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถมดิน งบประมาณ 167,000 บาท 
๑๒.ติดตั้งหลังคาแบบแมททัลชืท 2 ข้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ  152,000    บาท 
๑๓.ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๔.สมทบทุนกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)  งบประมาณ ๑23,750 บาท 
๑๕.สนับสนุนการด่าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ 6๐,๐๐๐ บาท 
๑๖.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 
๑๗.วันผู้พิการ      งบประมาณ    ๒,4๐๐ บาท 
๑๘.ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   งบประมาณ 6๐,๐๐๐ บาท 
๑๙.รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์    งบประมาณ  0 บาท 
๒๐.จัดซื้อทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ 87,800 บาท 
๒๑ .อบรมให้ความรู้และสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  งบประมาณ 8,748 บาท 

รวมงบประมาณ   ๑,๒๕๔,๓๐๘ บาท 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย   

การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จ่านวนโครงการ  ๕  โครงการ  
1.ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพติด          งบประมาณ       ๑4,76๐        บาท 
๒.ป้องกันและควบคุมไฟป่า    งบประมาณ   9,34๐ บาท 
๓.ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ   งบประมาณ  26,654       บาท  
๔.ฝึกทบทวนหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินต่าบลยางหัก  งบประมาณ  3๐,๐๐๐ บาท 
๕.พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท 
      รวมงบประมาณ ๑๐๕,๗๕๔   บาท 
๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน  การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

การวางแผนพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นด่าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ( AEC)  
จ่านวนโครงการ ๑1  โครงการ   
1.ศูนย์ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง อ.ปากท่อ   งบประมาณ ๒๗,๐๐๐   บาท   
2.อุดหนุนงานวันมะม่วงและของดี อ.ปากท่อ  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐   บาท 
3.อุดหนุนงานกาชาดราชบุรี    งบประมาณ ๑๐,๐๐๐   บาท 
๔.เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  งบประมาณ    14,1๐๐  บาท 
๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมต่างๆ  งบประมาณ    ๑1,770  บาท 
6.จัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่นไทย    งบประมาณ 6,549     บาท 
7.ป้ายประชาสัมพันธ์     งบประมาณ 25,000    บาท 
๘.ป้ายบอกเขต  อบต. ยางหัก   กองช่าง   งบประมาณ 20,000    บาท 
 
 
 

 
 



1๕ 
9.จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   งบประมาณ 21,000 บาท 
โต๊ะท่างาน    งบประมาณ 20,800 บาท 
เครื่องพิมพ์    งบประมาณ ๑๖,000 บาท 
โต๊ะหมู่บูชา ชุด  9  และชุด  7  งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 
เครื่องเสียงลากจูง   งบประมาณ 10,000 บาท 
เครื่องเสียงติดรถยนต์    งบประมาณ 24,700 บาท 
จัดซื้อกล่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมป้ายหยุดตรวจ  จ่านวน   ๔  ชุด งบประมาณ  76,100 บาท 
ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียงไซเรน  งบประมาณ  26,000 บาท 
เต็นท์ผ้าใบ    งบประมาณ 74,793 บาท 
เวท ี     งบประมาณ 49,170 บาท 

10.โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  งบประมาณ   5,150 บาท 
11.สร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ  อบต. ยางหัก  งบประมาณ 278,500 บาท 
12.หน่วยบริการจัดเก็บภาษี   งบประมาณ  0 บาท 

 รวมงบประมาณ  859,632   บาท 
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนก่าจัดขยะมูล
ฝอย   สิ่งปฏิกลูและน้่าเสีย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
จ่านวนโครงการ  3  โครงการ   
๑.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือสนองพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  งบประมาณ 0  บาท 
๒.ก่าจัดวัชพืชป้องกันอุทกภัย    งบประมาณ 50,000   บาท 
๓.ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์พ้ืนที่สีเขียว  งบประมาณ  0 บาท 
          รวมงบประมาณ  50,000   บาท 
๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด่ารงอยู่ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จ่านวนโครงการ   ๗   โครงการ     
1.ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง     งบประมาณ 85,673 บาท 
2.ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ    งบประมาณ 20,941 บาท 
3.ประเพณีแห่เทียน งดเหล้า  เข้าพรรษา    งบประมาณ 15,290 บาท 
4.ส่งเสริมผู้น่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น    งบประมาณ 4,375  บาท 
5.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน     งบประมาณ 9,000  บาท 
6.จัดงานร่วมพลังชาวปากท่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐    บาท 
7.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา      งบประมาณ 51,017    บาท 
         รวมงบประมาณ 196,296   บาท 

 
 

 
 
 

 



๑๖ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  จ่าแนกตามยุทธศาสตร์   ทั้ง  ๖   
ยุทธศาสตร์      
ยุทธศาสตร์ จ่านวน 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ด่าเนิน 
การได้ 

ร้อยละ ด่าเนิน 
การไม่ได้ 

ร้อยละ 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   16 15 93.75 1 6.25 
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   29 21 ๗2.41 8 ๒7.58 
๓.การจัดระเบียบสังคมและรักษา           
ความสงบเรียบร้อย  

7 6 85.71 1 14.28 

๔.การประสานแผนพัฒนาและ             
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 

22 15 68.1๘ 7 31.81 

๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

4 3 75.๐๐ 1 25.๐๐ 

๖.เสริมสร้างการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 7 77.78 2   22.22 

รวม 87 67 77.0๑ 20 22.99 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพต ำบลยำงหักและแนวทำงกำรพัฒนำปัจจุบันและอนำคต 
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง  (Strengths  ) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมากท่ีสุดของอ่าเภอปากท่อ เช่น  สับปะรด  ล่าไย  ยางพารา  ผลไม้และผัก 
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ อุทยานเฉลิมพระเกรียติไทยประจัน อ่างเก็บน้่า  
สวนเกษตร  บ่อตกปลา  รีสอร์ทของเอกชน  เหมาะสมเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
มีพ้ืนที่กว้างขวาง  เหมาะสมในการขยายชุมชนในอนาคตให้เป็นชุมชนสีเขียว 
มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตน  คือ วัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง 
มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ ภาคกลาง ภาคใต้ และประชาคมอาเซียน 
จุดอ่อน  (Weaknesses ) 
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที ่ สปก. สทก. ของรัฐ ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
     -     โครงสร้างพื้นฐานด้อยพัฒนาและขาดแคลน เช่น ถนนไม่ได้มาตรฐาน   ไฟฟ้าและประปาไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต่าบลยางหัก สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เช่น น้่าท่วม  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนาว  ไฟป่า  
ชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิวัตน์ ท่าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
ของชุมชนท้องถิ่น 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
การพัฒนาโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา ล่าช้า  เนื่องจากประชาชนไม่มี 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ต้องขออนุญาตหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนด่าเนินโครงการ
พัฒนาต่างๆ  ท่าให้การด่าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 
 

 
 



1๗ 
ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (Opportunities  ) 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเหมาะสมกับต่าบลยางหัก  
- รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ่านาจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีพ้ืนที่กว้างขวาง  สามารถขยายชุมชนในอนาคต  แต่ต้องรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ และประเทศประชาคมอาเซียน 
- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาต่าบลยางหัก ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้  โดยการสร้างถนนเชื่อมต่อภาคใต้ในอนาคต  
- รัฐบาลมีนโยบาย น่าเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  โดยการพัฒนาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
ภัยคุกคำม  (Theats ) 
- สภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อสภาพสังคม  ค่านิยมของประชาชน 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท่าลายอย่างรวดเร็ว 
- ภัยธรรมชาติและโรคระบาดมีลักษณะรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
- ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โรคระบาด แรงงาน

ท้องถิ่น  การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ   

- การท าลายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สูญสิ้นไป  จากการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
โลกภายนอก 

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาต าบลยางหัก                                                              
จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตต าบลยางหัก   มีประเด็นปัญหาดังนี้                       
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑) ปัญหาการคมนาคม   เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  มีสภาพเป็น
ถนนลูกรัง   ช ารุดเสียหายทุกปี   สามารถใช้คมนาคมได้บางฤดูกาล 
๒) ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   ต าบลยางหักมีพ้ืนที่
กว้างขวางต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการขยายเขตไฟฟ้า 
๓) ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค  มีปัญหาในการจัดหาแหล่งน้ ามาผลิตประปา  เนื่องจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการน ามาผลิตน้ าประปา เช่น  บ้านลานคาหมู่  8 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 
๑)  ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   ไม่มีการเชื่อมโยงระบบชลประทานในต าบล  อ่างเก็บน้ าบาง
อ่าง มีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะฤดูแล้ง  ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ต้นแม่น้ า  ล าห้วย             
มีปริมาณน้ ามาก ถ้าเชื่อมระบบผันน้ าไปสู่พื้นที่ที่มีปริมาณน้ าน้อย   สามารถเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกได้เพิ่มข้ึน 
๒)  ปัญหาการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ช่วงแรกต้องน าทุนมาเพาะปลูก
พืชแต่ไม่มีรายได้และรอการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  มีรายได้ไม่แน่นอนผันผวนตามราคาสินค้าเกษตร
แต่ละปีควรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร     น ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น     
 



๑๘ 
๓. ปัญหำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
๑) ปัญหายาเสพติด    ปัจจุบนัสภาพสังคมเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท  มีความสลับซับซ้อนและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว  ขาดความอบอุ่น   ยาเสพติดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในหมู่
วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
๒) ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมถูกทอดทิ้ง  ได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง     
ควรจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็กพิการผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง
และตอ่เนื่อง 
๓) ปัญหาการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ   มีงบประมาณน้อย  ขาดแคลนที่สาธารณะในการสร้าง
สนามกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ  ขาดคนและงบประมาณในการดูแลรักษาสถานที่ 
๔) ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    พ้ืนที่ต่าบลยางหักประสบภัยธรรมชาติหลายประเภท  เข่น  
น้่าท่วม  แผ่นดินถล่ม  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  เป็นประจ่าทุกปี  การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์  ต้องใช้งบประมาณจ่านวนมาก    
๔). ปัญหำกำรศึกษำ  วัฒนธรรมและรักษำประเพณีท้องถิ่น 
๑) ปัญหาการศึกษา    ไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยม  นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนในอ่าเภอปากท่อและ
จังหวัดราชบุรี    ค่าใช้จ่ายการศึกษาสูง  และประชาชนขาดโอกาสในการศึกษาต่อท่าให้การศึกษาโดยเฉลี่ยต่่า
กว่าระดับมัธยม 
๒) ปัญหาด้านการด่ารงรักษาวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น  สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์  
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส่านึกในสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจัดให้มีกิจกรรม
ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส่าคัญของชาติ 
๕. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข  
๑)  ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข  ไม่มีสถานพยาบาลที่มีแพทย์มาประจ่าและขาดแคลนยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประชาชนขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล   ควรด่าเนินการให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัย
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๖. ปัญหำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน  
๑)  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       ประชาชนขาดจิตส่านึกและมีส่วนร่วมดูแลและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ    ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
๒)  ปัญหาการบ่ารุงรักษาแหล่งน้่า   แหล่งน้่าธรรมชาติถูกบุกรุกและถูกท่าลายให้มีสภาพตื้นเขิน  เกิดปัญหา
การพังทลายของดิน   ป่าธรรมชาติเสื่อมโทรม   ควรรณรงค์ปลูกจิตส่านึกและร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง     
๗. ปัญหำกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี                
๑)   ปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญก่าลังใจที่ดี  บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  และขาดจิตส่านึกในการช่วยเหลืองานส่วนรวม  และการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตน 
๒)  ปัญหาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบตามหลัก       
 ๔  ป   คือ  โปร่งใส   เป็นธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ 

 
 



ส่วนที ่๓  ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  

 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ซึ่งที่ประชุมได้
ให้ความเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐  ยุทธศาสตร์หลัก  ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีระเบียบวินัย   และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู่สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัย 

๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและงันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญในการบริหาร
จดัการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทิภาพ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทุกมิติ ทั้ง
มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสวามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๖.ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบ  ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแล
ละระบบโลจิสติกส์  จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การเชื่อมโยง
เครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  
พ้ืนที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน   

๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ศักยภาพและโอกาสข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ   ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน  ภูมิภาค  ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้ง
ในเชิงรุก และรับอย่างสร้างสรรค์  
  
 
 
 



๒๐ 
    ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)  
       วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี  มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพื่อความสมดุลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัตถุประสงค์ 
๑.รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่ 
๒.เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน 
๓.ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑.การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม                             
๒.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
๓.การลดรายจ่าย      
๔.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๑.ด้านการเกษตร ๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zonning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้่าถึงปลายน้่า 
๒.ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zonning)  เพ่ืออุตสาหกรรม 

๒.๒ ก่าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต 
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถ SME และ OTOP สู่สากล 
๒.๔ การน่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.การท่องเที่ยวและบริการ ๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
๓.๒ เพ่ิมขดีความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านล้านบาทต่อปี 
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง  Medicat  Tourism  ของภูมิภาค 

๔.การท่องเที่ยวและบริการ ๔.๑การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและประโยชน์ ICT 
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

๖.๑การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน 
๖.๒ แก้ไข  กฎหมาย กฎระเบียบ  รองรับประชาคมอาเซียน 
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐  ดัชนีชี้วัด) 
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง  Band ประเทศไทยเป็น  Modern Thailand  

 
 



๒๑ 
 
ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๘.การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่าย R & D  เป็นร้อยละ ๑  ของ GDP 

๘.๒ การใช้ประโยชน์จากก่าลังคนด้าน  S& G   
๘.๓  การใช้ประโยชน์ 
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

๙.การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน 

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
๙.๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
๙.๖  การพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ 
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑๐.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐.๑ การปฏิรูปการศึกษา  

๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ  ก่าลังพล  และงบประมาณ 
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๒.การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแล
ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรีและผู้ด้อยโอกาส 

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพ่ิมศักยภาพและโอกาสและ
เท่าเทียมคุณภาพชีวิต 
๑๒.๒ กองทุนสตรี 

๑๓.การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน 
๑๓.๓  โครงการ SME 
๑๓.๔  โครงการรับจ่าน่าสินค้าเกษตร 

๑๔.แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

๑๕.ระบบยตุิธรรมเพื่อลดความเลื่อมล้่า ๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
๑๖.การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   
สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗.การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ๑๗.๑ภาคประชาชน 
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 

 
 



๒๒ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๑๘.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม            
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน 

๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐  แห่ง เพื่อความยั่งยืน 

๑๙.การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ 
๑๙.๓ การส่งเสริมการด่าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๒๐.นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๐.๑ การระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๑.๑  การปลูกป่า 
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้่า 
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว 
๒๒.๒ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๒๓.กรอบแนวทางการปฏิรูป
กฎหมาย 
 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรยุติธรรม 
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ่ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.การปรับโครงสร้างระบบราชการ ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท่างานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๒๔.๒ ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

๒๕.การพัฒนาก่าลังคนภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารก่าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส่าหรับอนาคต 
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก่าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
รัฐบาล 

๒๗.การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ 

๒๘.๑ ส่ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๙.การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

๒๙.๑ป ระสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กรอบนโยบายความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
๒๙.๒การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐.การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑กระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 



๒๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก่าหนด  
 ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมของสังคม 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 ๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั้งยืน 
 ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชน  ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 ๘) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเชี่ยนและประชาคมโลก 
 ๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
(๑) การจัดท่างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒) การสร่างความปรองดองสมานฉันท์ 
(๓) การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๔) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค่ามนุษย์ 
(๕) การป้องกัน  และปราบปราม  และบ่าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
(๖) การจัดการปัญหาที่ดินท่ากิน 
(๗) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
(๘) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(๙) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๑๐) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
(๑๑) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
(๑๒) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(๑๓) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(๑๔) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
(๑๕) การบริหารจัดการทรัพยากรน้อย 
(๑๖) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑๗) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราบ 
(๑๘) การป้องกัน  ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบ 
ค่ำนิยม  ๑๒  ประกำร  ตำมนโยบำยของ  คสช.  

๑. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ ส่วนร่วม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 



๒๔ 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรูจักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท่า  รู้ปฏิบตัิตามพระราชด่ารัสของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด่ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพอเพียงตามพระราชด่ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ่าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ่าหน่าย
และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ่านาจฝ่ายต่่า  หรือกิเลศมีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

๑๒. ค่านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ก่าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคี  รวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกจากสังคม อีกทั้งยังเป็นส่านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินจาก
ภยันตรายทั้งปวง  และร่วมมือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่อวงความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น  เพราะว่า  ประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กัน  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า  เห็นได้จากเพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อขาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด่ารง
คงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายสามัคคี”  
๔.๓  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี  ราชบุรีและ
สุพรรณบุรี    
 วิสัยทัศน์  “ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาการค้าผ่านแดนและ      
  การท่องเทีย่วทวารวดี” 

พันธกิจ 
 ๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเพื่อน่าไปใช้พัฒนาการผลิต  การแปรรูป  การตลาด  และการท่องเที่ยว 
 ๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการผลิต  การแปรรูป  และการท่องเที่ยว 
 ๓)จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและ               
การท่องเที่ยว 
 ๔) ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

๕) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ่าหน่ายที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 

 
 



๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๑.ผู้บริโภคท้ังภายในและ
ต่างประเทศบริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๑.ร้อยละของจ านวนแปลง/
ฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการ
ตรวจจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนแปลงฟาร์มต่อปี 

๑.พัฒนากลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน 
๒.เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
๓.ส่งเสริม  สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
เพ่ิมมูลค่า  ให้กับสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๑.เพ่ิมรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 

๑.รายได้จากการทอ่งเที่ยว
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัดร้อยละ 
๑๐  หรือจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ ๑๐/ปี(เฉลี่ย
๓  ปีย้อนหลัง) 

๑.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๒.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสินค้าบริการ             
อย่างมีคุณภาพ 
๓.พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
๔. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้าง
ความปลอดภัย 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๑.รายได้จากการค้าผ่านแดน
เพ่ิมข้ึน 

๑.รายได้จากการค้าผ่านแดน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐/ปี  
เฉลี่ย ๔ ปีย้อนหลัง 
(ไม่รวมการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติ 

๑.สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๒.ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การค้าชายแดน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๑.เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

๑.เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน
พ้นจากเส้นแบ่งความยากจน
ที่รัฐบาลก าหนด  ๓๐,๐๐๐  
บาท/คน/ปี 

๑.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่
ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสริม  สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
โอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 



๒๖ 
 ๔.๓ แผนพัฒนำจังหวัดรำชบุรี  
ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อถังรถยนต์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 วิสัยทัศน์    “ผู้น่าเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” 
 พันธกิจ 
 ๑.ด่าเนินการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ  ปลอดภัย   
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
 ๒.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
 เป้ำประสงค์โดยร่วม 
 ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวบริการ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
 ๓.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ 
 ๑.ผู้น ำเกษตรปลอดภัย มีแนวทำงด ำเนินกำร  ดังนี้ 
  ๑) ใช้แนวทางใช้ศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  เป็นเมืองเกษตรสีเขียว  ผลิตตามกระบวนการที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
  ๒)  ใช้ศักยภาพตลาดกลาง  และระบบขนส่งเกิดเป็น  ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี 
  ๓) ใช้แนวทางเมืองเกษตรสีเขียวลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  โดยใช้
สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น 
  ๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
  ๕)  ใช้ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวางแผนการผลิต  วางแผนการใช้น้่า  และหาแนวทางการป้องกันโรค
ให้กับเกษตรกร 
  ๖) ใช้ตลาดเป็นตัวกระจายสินค้า 
  ๗) พ้ืนที่ชายแดน  และเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นช่องทางการตลาด  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
  ๘)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ๙) ผลักดันวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ ธุรกิจรายย่อย  ให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาด้าน
การเกษตรของจังหวัด 
          ๒.มุ่งให้เป็นเมืองน่ำอยู่  แนวทำงด ำเนินกำร  ดังนี้ 
           ๑) ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรมประเพณ ีภูมิปัญญาให้มีความเข้มแข็ง 
           ๒) การลดความเสี่ยงและอ่านวยความสะดวกในการคมนาคม 
           ๓) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนมีส่วนร่วม 
           ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) 
           ๕) สร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๖) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
          ๗)  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 



๒๗ 
๘) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบจากา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
๙) ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการพัฒนา 
๑๐)  ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อจากการสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
๑๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ AEC สู่สถานศึกษาในทุกระดับ 
๑๒) สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
๑๓) ผลักดันให้เกิด  “วาระราชบุรี”   (ธรรมนูญราชบุรี) เพื่อให้เมืองราชบุรีน่าอยู่ 
๑๔)  แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนารายได้ครัวเรือน 
๓.พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 
๑) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล 
๔) พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๕) พัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๖) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งอ่านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดรำชบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัย  เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรผลิต 

กลยุทธ์ 
๑.พัฒนำระบบน้ ำเพื่อกำรผลิต 
๒. ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
๓.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้การรับรองมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

และความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๔.พัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมเข้มแข็งหน่วยกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร 
๕.พัฒนำระบบเก็บรวบรวมข้อมูลกำรผลิตกำรตลำดแบบบูรณำกำร 
๖.ขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ  และพัฒนำเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำ 

  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ่านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒.ฟ้ืนฟู  พัฒนา  แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม 
๔.พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ   วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  เพี่อยกระดับสังคม

คุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
๒.กำรลดควำมเสี่ยง  กำรสร้ำงวินัยและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรคมนำคม 

 



๒๘ 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  การแก้ไขปัญหายาเสพติดกและเพิ่มความปลอดภัยชีวิต

และทรัพย์สิน 
๔.ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัศนคติเยาวชนในทิศทางที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 
๒. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓. การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษทางน้ า 
๔. การสร้างความตระหนัก  และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที ่
กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน 
๓.ส่งเสริมงานด้านมวลชน 

นโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดราชบุรี 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   

ที่ปลอดจากมลพิษ 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน  การขยายตัวของชุมชน  และระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการคมนาคมขนส่ง 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณูปโภคแลละสาธารณูปการให้เพียงพอ 
๕) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชน 
๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม   

สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี 
๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดราชบุรี 
๑.ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

 จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพด้านการเกษตร  มีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ  ๑,๑๕๗.๔๖๖  ไร่/ มีอัตราการ
ขยายตัวทางภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนทุกปี เฉลี่ยร้อยละ ๘ ต่อปี มูลค่าการผลิตในภาคเกษตรประมาณ  ๑๗,๖๔๐  
ล้านบาท  มีตลาดกลางสินค้าพืช ผัก ผลไม้  ขนาดใหญ่ที่รองรับผลผลิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์สามารถ
ระบายสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทางภาคใต้และภาคตะวันตกได้ตลอดทั้งปี  จึงมีความพร้อมในการเป็นครัวไทย
สู่ครัวโลกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมรวม  ๘  ด้าน 



๒๙ 
 

๑) การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร 
-ปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพส่าหรับผลิตภัณฑ์พืช  ปศุสัตว์ และ

ประมงที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
-ก่าหนดมาตรการ  กฎระเบียบ  เพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน 
-พัฒนาระบบสารสนเทศส่าหรับเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร 

 ๒) การผลิตทางการเกษตร 
      -ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
      -ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ลดต้นทุนการผลิต  พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
      - จัดแสดงจ่าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พัฒนาบุคลากรในการจัดการธุรกิจ และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ 
      - ศึกษาข้อตกลงของ ที่มีผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
      - ส่งเสริมทางเลือกอาชีพใหม่ในห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 
 ๓) การวิจัยและพัฒนา   
     - ให้ความส่าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 
     - ส่งเสริมความรู้แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิก 
 ๔) การก่าจัดศัตรูพืชและโรคระบาด  
     - เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการป้องกันโรคระบาดโรคพืชและโรคสัตว์ 

    - เพ่ิมความเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสินค้าพืช  ปศุสัตว์และประมง 
    - ปรับประสานระบบกักกันและวิธีตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ เพ่ิมศักยภาพด่านกักกันพืชและสัตว์ 

 ๕) แรงงานเกษตร  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานเกษตร 
 ๖) การลงทุนภาคเกษตร 
    - สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ( GPS ) 
    - ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้รัดกุมและทันสมัย 
 ๗) การจัดการดินและน้่า ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้่าอย่าง
บูรณาการและเป็นระบบในภูมิภาคอาเซียน   
 ๘) การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ส่าคัญ 
 -เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง  แต่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่่า  ในทุกๆด้านของ
ห่วงโซ่มูลค่า  ต้องมีการพัฒนาหรือปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น   เช่น  มะม่วง  สับปะรด 

-เป็นสินค้าที่มีอนาคต  เนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้  แต่
มีขีดความสามารถในการแข่งขันปานกลางโดยมีปัญหาที่เกิดจากห่วงโซ่ในบางส่วน  เช่น  ปลานิล 
- เป็นสินค้าที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ความต้องการสินค้าในตลาด

อาเซียนอยู่ในระดับสูง  ซึ่งพิจารณาจากการขยายตัวในการน่าเข้าสินค้าของประเทศในอาเซียน  และ
พิจารณาความสามารถในการแข่งขันซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  เช่น  สุกร โคนมและ
ผลิตภัณฑ์  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์  สับปะรดกระป่องและน้่าสับปะรด  ล่าไย มังคุด  และน้่าตาลทราย 

- เป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดและสามารถในการแข่งขันในระดับต่่า  เช่น  มะพร้าว  ปาล์ม
น้่ามัน  เมล็ดกาแฟ 

 
 



๓๐ 
 

- เป็นสินค้าท่ีมีความต้องการทางการตลาดต่่า  แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
เพราะมีปัญหาที่เกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน  จ่าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนการผลิต  
เช่น  ทูน่า  กุ้งก้ามกราม ข้าว  ไหม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

- เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่่า  แต่มีความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่ในเกณฑ์ดีของทุก
ห่วงโซ่มูลค่า  จึงต้องพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนการผลิต  
เช่น  ยางพารา  ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ ทุเรียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ส่าคัญในจังหวัดราชบุรี 
 -ประมง    กุ้ง  ปลานิล กุ้งก้ามกราม 
 -ปศุสัตว์  ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์  ไข่ไก่  โคนมและผลิตภัณฑ์  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์  สุกร 
 -ผลไม ้  ล่าไย  มะม่วง  สับปะรด 
 -ข้าว  สุพรรณบุรี  ชัยนาท 
 -ไม้ยืนต้น มะพร้าว 

-พืชไร่  มันส่าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน 
 -ไหม  ผ้าทอ  ผ้าจก 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จุดเด่นการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี ๓  ด้าน คือ 

๑) ด้านความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม 
๒) ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
๓) ด้านความหลากหลายของชาติพันธ์ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม 
 
 
 
 

-จัดท่าแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. โดยการพัฒนา
ระบบคมนาคม  การไฟฟ้า  การพัฒนาแหล่งน้่า  และระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 
-สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. การ
จัดท่าสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ่านวยความสะดวกใน
การสัญจร 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 
ปัญหารุกรานที่ดินท่ากิน  ทรัพยากรป่าไม้ถูกท่าลาย 
และแหล่งน้่าเน่าเสีย 

-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้่าเสียและ
การจัดเตรียมพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่า
รักษาสมดุลธรรมชาติ  การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ่ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๓๑ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 
ปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดและความไม่เพียงพอของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการ
สาธารณสุข เพื่อป่องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจกอ่ให้เกิดความเข้าใจ            
ที่ไม่ตรงกัน 

-ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้านและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การลักลอบค้ามนุษย์  
อาวุธ และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ่าชุมชน  
หากพบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือด่าเนินการต่อไป 
 

๒. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม 
 
 
 
 

-สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน  โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้  
อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดยด่าเนินการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.  ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิดบริการ
เร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พื้นที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถรองรับ 
การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ  จุดเดียว  การตรวจปล่อยจุดเดียว  และ 

๓. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 
อุปสรรคในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
 
 
 

สนับสนุน ให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่ อใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่่า 
สนับสนุนแหล่งเงินทุนส่าหรับเกษตรกร 

๒. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 
ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกฎระเบียบ
พิธีศุลกำกรส่งผลให้มีกำรลักลอบท ำกำรค้ำชำยแดน 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการลงทุนและเร่ืองกฎระเบียบพิธีการศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจำยสินค้ำและศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการด่าเนนิการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินคา้และ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท.  อ่านวยความสะดวกในเร่ือง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ  และประสานให้เอกชนด่าเนนิการจัดทา่ผัง
เมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทนุ 
 
 
 



๓๒ 
 

สินค้ำและกำรบริกำรที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ำยกัน 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของ
การรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพิ่มอ่านวยต่อรองกับ
ผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดท่าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุก  
อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย เป็นต้น อ่านวยความสะดวก
ในเร่ืองการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

๔. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปแบบ 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว/
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การบา่รุงรักษา
และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  

พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ  ได้แก่  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง  

การประชาสัมพนัธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิง่อ่านวย              
ความสะดวก เชน่  ปา้ยชีท้าง และศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยวยังไมไ่ด้มาตรฐาน 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการลงทุนและเร่ืองกฎระเบียบพิธีการศุลกากร 

๔.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี 
วิสัยทัศน์ (Vission) “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล ชุมชนเข้มแข็ง  รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาการศึกษาและ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
         พันธกิจ (Mission) 

๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก่าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ่าบัดน้่าเสีย 
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๖) ส่งเสริมอาชีพและการด่าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๘) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 
๙) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา   
๑๐) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑๑) ส่งเสริมการวางแผนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
๑๒) ส่งเสริมการสาธารณสุขและกีฬา 
๑๓)  ส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๔) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 
๑๕)  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท่างานร่วมกัน 

 
 
 
 

 



๓๓ 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

 - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 

 - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 

 - พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที่  ๒   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา   

 - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 

 - ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 

 - ส่งเสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 

 - ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรทีี่  ๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 

 - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเดพ่ีอความเป็นพลเมือง 

 - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๔  ด้านการวางแผนพัฒนา การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  

 - การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 - การพัฒนาองค์กรและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 - การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 
 



๓๔ 
 

ยุทธศำสตร ์อปท.ในเขตจังหวัดรำชบุรี ๖   ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

- การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 

อันดับที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

อันดับที่ ๒ ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
อันดับที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่ ๔ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
อันดับที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่ ๖ ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔.๕ นโยบำยกำรพัฒนำของ นำยกเสน่ห์  แคนเพ็ชร  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก 
       แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก  วันที่  ๒  ธันวำคม  ๒๕๕๖ มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
  ๑.๑  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลยางหักให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ดี  

 ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
 ๑.๓  สนับสนุนการประสานงานเครือข่ายการท่างานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ๑.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของประชาชนทุกภาคส่วน 
 ๑.๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 ๑.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๑.๗  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๘  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
 ๑.๙  เสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑.๑๐  เสริมสร้างความสมานฉันท์ และปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑๑  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลการด่าเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง  

          ๒.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  ๒.๑ เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และจิตสำธำรณะให้แก่ชุมชน  ประชำชน 
  ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เพศ วัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๒.๓ ส่งเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
  ๒.๔ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน  โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  ๒.๕ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มมวลชนต่างๆ ในท้องถิ่น 
 ๓.นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
  ๓.๑ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
  ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ทั่วถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเข้าสู่  AEC 
  ๓.๓  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
 



๓๕ 
๔.นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ๔.๒ ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขมูลฐานให้ สะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม 
 ๔.๓ ควบคุมและป้องกันการแผ่ระบาดของโรคติต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 
 ๔.๔  ส่งเสริมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔.๕  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 ๕.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ๕.๑  สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในพ้ืนที่ 
  ๕.๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเกษตร 
  ๕.๓  ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และลดรายจ่าย 
  ๕.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
  ๕.๕  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
  ๕.๖  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  (OTOP)  ให้มีคุณภาพ 

๖.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
 ๖.๑  สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้สะดวก  รวดเร็ว 
 ๖.๒  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
 ๖.๓  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคและบริโภค 
 ๖.๔  ส่งเสริมการวางผังเมืองรวม 

 ๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑  สร้างจิตส านึกสาธารณะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.๒  ส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาด และระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  ๗.๓  ส่งเสริมการรักษา เฝ้าระวัง และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ าล าธาร 

 ๗.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จัดให้มีการบ ารุงรักษา

ทางบก  ไฟฟ้า  ประปา และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตท้องถิ่น การผังเมืองของท้องถิ่น 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

      - งานไฟฟ้าถนน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ สวัสดิการชุมชน  แก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมการสาธารณสุข 

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๒.๓  แผนงานงบกลาง 

๒.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ยุทธศาสตร์ ๔  การวางแผนพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ด าเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  และส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัด  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

และน้ าเสีย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
๕.๑ แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ ๖  การส่งเสริมการศึกษาและกีฬากิจกรรมนันทนาการ  การรักษา ศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ รักษา สืบสานวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่ 

๖.๑ แผนงานการศึกษา 

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 



 

- ๓๗ - 
 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดรำชบุรีกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท.ในเขตจังหวัดรำชบุรี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลยางหัก (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
จังหวัด 
ราชบุรี 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที ่ ๒  การส่งเสริม
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพิ่ม
มูลคา่ผลผลติเชิง
สร้างสรรค ์

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่๑ 
พัฒนาสนิค้าเกษตร
ปลอดภัย 
เพื่อเพิม่ 
มูลคา่การผลิต 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่  ๓  พัฒนา
สังคมคุณธรรม
และชุมชน
เข้มแข็ง 
 

 

ยุทธศำสตร ์
ที่  ๕ การ
เสริมสรา้ง 
ความมั่นคง 
ในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔ 
พัฒนาความอุดม
สมบูรณ์และ
คุณภาพ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มให้เปน็
เมืองนา่อยู ่
 
 
 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
๐๑ 

 
 
 

  ยุทธ 
 ศาสตร์ 

 ชาติ 
 ๒๐ ปี 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  
๒ ด้านการสรา้ง
ความ 
สามารถใน 
การแข่งขัน 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์
ที่ ๑  
ด้าน 
ความมัน่คง 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  
๓ ด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง 
ศักยภาพคน 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  
๔  ด้านการ
สรา้งโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม 
 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖ 
ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 
  

 
 
 แผน 
 พัฒนำ 
เศรษฐกิจ 
สังคมฯ 
 ฉบับที ่ 
 ๑๒  

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒   
การเสรมิสรา้ง 
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้่าในสังคม 
 
 
การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตเชิง
สร้างสรรค์ 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่  ๑ การ
เสรมิสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์   
 
 
 
 พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภยั
เพื่อเพิม่มูลค่าการ
ผลิต 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได ้
อย่างยั่งยนื 
 
 
การส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งทอ่งเทีย่วและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิง
สร้างสรรค์ 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  
 การเติบโตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยนื 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่ ๕  ด้าน 
ความมัน่คง 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖ 
 ด้านการเพิม่
ประสทิธิภาพและ
ธรรมาภบิาลใน
ภาครัฐ 

 
 
 
 ยุทธ 

ศาสตร์ 

กลุ่ม 
จังหวัด 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒ 
การเพ่ิมศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ์อย่าง
สร้างสรรค ์

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  
การส่งเสรมิความ
ปลอดภัยและคณุภาพ
ในการผลติและส่งออก
สินค้าเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมทีไ่ด้
มาตรฐาน 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓ 
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  
การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ 
ภาคการเกษตร 
อย่างยั่งยืน 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่  ๗  ด้านการ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส ์

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่๘   
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี่  วิจัย
และนวัตกรรม 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๙  
การพัฒนาภาค 
เมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่ ๑๐  ด้าน 
การตา่ง 
ประเทศและ
เพื่อนบา้น 

 
 
 
 



- ๓๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธ 
ศำสตร ์
กำร 
พัฒนำ 
 อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 
รำชบรุ ี

 
 
 
 

  ยุทธศำสตร์
ที่  ๒  ด้าน 
ส่งเสริม 
คุณภาพ 
ชีวิต 

 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร ์
ที่  ๑ พัฒนา
โครงสรา้งพื้น 
ฐานสาธารณ ู
ปโภคและ
สาธารณปูการ 

 
 

 
ยุทธศำสตร ์
ที่  ๓  ด้านการ
จัดระเบยีบ 
ชุมชน/สังคมและ
รักษา ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

 

 
ยุทธศำสตร ์
ที่  ๕  
ด้านการบริหาร
จัดการและ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร ์
ที่  ๔ ด้านการ
วางแผน   
การส่งเสรมิ 
การลงทุนพาณิช
ยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

 
ยุทธศำสตร ์
ที่  ๖  
ด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 

  
ยุทธ 
ศาสตร์ 
องค์การ 
บริหาร 
ส่วน 
ต าบล 
ยางหัก 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๒  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์   
ที ่๑ พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๓  การจัด
ระเบียบ 
ชุมชนและ
รักษาความ
สงบ 
เรียบร้อย 

 
 
 

 

  เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร ์
 ๒.คุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประชาชน 
ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

เ ป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์
๓.ชุมชนม ี
ระเบียบและ 
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์
๔. การประสาน
แผนพฒันาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร ์
๑.เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การคมนาคม 
ขนส่งระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
๖.มีการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย           
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
ให้คงอยู่ 

 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์
๕.การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
๕ การบริหาร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 การประสาน 
แผนพัฒนา 
การพัฒนา 
ศักยภาพ 
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การศึกษา  
 ศาสนา
วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 
 
 

 

  กลยุทธ ์
  ๒.คณุภาพ 
ชีวิตของ 
ประชาชน 
ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๓.ชุมชนม ี
ระเบียบและ 
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๔. การประสาน
แผนพัฒนา 
และเพิ่มระสิทธ ิ
ภาพองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์
๑.เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการคมนาคม 
ขนส่งระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๖.มกีารสืบสาน 
วัฒนธรรมไทย      
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๕.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 
มีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  
แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๑ แผน 
งานเคหะ 
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๒ แผน 
งานสังคม 
สงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๓ แผน 
งานงบ 
กลาง 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๔ แผนงาน 
สร้างความ 
เข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 

 
 

 

แผน 
งาน 

 
 
 
 
 

 
 

๔.๑  
แผนงาน
บริหาร 
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓.๑ แผน 
งานรักษา 
ความ 
สงบ 
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๑  
แผนงาน 
การ 
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖..๑ 
แผน 
งาน 
การ 
ศึกษา 
 
 
 
 

 
 

๖.๒ แผน 
งานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ 
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลผลิต
โครงกำร 

 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 



 
 

-๓๙- 
แผนผังยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหัก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท  ๐๒ 

 
 
 

              “ ชุมชนเกษตรพอเพียง   เคียงคู่ความทันสมัย    
             ใส่ใจธรรมาภิบาล  มุ่งมั่นบริการประชาชน ” 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
Strategy  Map 

๒.ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 

 
 

วิสัย 
ทัศน์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓.จัดระเบียบ
สังคมและ 
ความสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
พันธกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๔. การวาง
แผนพฒันา
พัฒนาศักยภาพ
องค์กร  
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.ยกระดับมาตรฐาน 
โครงสรา้งพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.คุณภาพ
ชีวิตของ 
ประชาชน 
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓.ชุมชนมี
ระเบียบและ  
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้ำ 
ประ 
สงค์ 
 
 
 
 
 

 
 

๔. การประสาน
แผนพฒันาและ
เพิ่มระสิทธิภาพ 
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ  
การคมนาคมขนสง่
ระบบสาธารณปูโภค
และสาธารณปูการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖.อนุรักษ์ 
รักษาสบืสาน
วัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 

๕.รักษาสมดุล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
 

๖.มีการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ 
คงอยู่ 

 
 
 
 
 

 
 

๕.การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
มปีระสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  
แผนงาน 
สาธารณ 
สุข 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๑  
แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๒  
แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๓ 
แผนงาน 
งบกลาง 
 
 
 
 
 

 

๒.๔แผน 
งานสรา้ง
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

 
 
 
 

 
 

 

แผน 
งาน 

 
 
 
 
 

 
 

๔.๑  
แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓.๑ แผนงาน 
รักษาความ 
สงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๑  
แผนงาน 
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖..๑ 
แผนงาน 
การศึกษา 
 
 
 
 

 
 

๖.๒  
แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนนัท 
นาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลผลิต 
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 

ยุทธ 
ศำสตร ์
องค์กำร 
บริหำร 
ส่วน 
ต ำบล 
ยำงหัก 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๒ การ
พัฒนา 
คุณภาพ
ชีวิต 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๑ พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๓  การ 
จัดระเบียบ
ชุมชนและ
รักษาความ 
สงบ 
เรียบร้อย 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๕ การ
บริหารทรัพ 
ยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๔  การ
ประสาน 
แผนพัฒนา 
การพัฒนา 
ศักยภาพ 
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๖ การศึกษา  
 ศาสนา
วัฒนธรรม  
และภูมิปญัญา 
ท้องถิ่น 
 
 
 

 



แบบ  ผ ๐7

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การ ๑๓๙ ๑๑๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๒๕ ๑๒๐,๔๐๐,๐๐๐ ๘๕ ๙๔,๗๗๙,๐๐๐ ๗๙ ๙๓,๖๙๘,๐๐๐ ๔๑๔ ๔๒๒,๖๕๗,๐๐๐

พัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะ
เคหะและชุมน

รวม 139 ๑๑๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๒๕ ๑๒๐,๔๐๐,๐๐๐ ๘๕ ๙๔,๗๗๙,๐๐๐ ๗๙ ๙๓,๖๙๘,๐๐๐ ๔๒๘ ๔๒๒,๖๕๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสังคม 7 ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๘๐,๐๐๐
สงเคราะห์
๒.๓ แผนงานงบกลาง ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๘ ๒๐,๘๘๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสร้าง ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๘ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๒๙ ๓,๙๒๐,๐๐๐
ความเข้มแข็งของชุมชน

รวม ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๘๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๘๔ ๒๘,๑๖๐,๐๐๐

                                 สว่นที ่ 4  การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปไีปสู่การปฏบิตัิ
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานรักษา ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐
ความสงบภายใน

รวม ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ  
วางแผนพัฒนาองค์กร  
การส่งเสริมศักยภา่พ
ของท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหาร ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๖๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐
ทัว่ไป

รวม ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๖๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม
ใหเ้กดิความสมดุล
๕.๑  แผนงานการเกษตร ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๗๒๐,๐๐๐

รวม ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๘ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๗๒๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูปิัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการศึกษา ๒๗ ๕๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๒๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๒๓ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๑,๗๗๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานศาสนา ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๒ ๓๓๐,๐๐๐
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๒,๑๐๐,๐๐๐

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



แบบ  ผ ๐7

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การ ๑๓๙ ๑๑๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๒๕ ๑๒๐,๔๐๐,๐๐๐ ๘๕ ๙๔,๗๗๙,๐๐๐ ๗๙ ๙๓,๖๙๘,๐๐๐ ๔๑๔ ๔๒๒,๖๕๗,๐๐๐
พัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะ
เคหะและชุมน

รวม 139 ๑๑๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๒๕ ๑๒๐,๔๐๐,๐๐๐ ๘๕ ๙๔,๗๗๙,๐๐๐ ๗๙ ๙๓,๖๙๘,๐๐๐ ๔๒๘ ๔๒๒,๖๕๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสังคม 7 ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๗ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๘๐,๐๐๐
สงเคราะห์
2.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
๒.๔ แผนงานสร้าง ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๘ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๒๙ ๓,๙๒๐,๐๐๐
ความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๕ แผนงานงบกลาง ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๘ ๒๐,๘๘๐,๐๐๐

รวม ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๘๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๘๔ ๒๘,๑๖๐,๐๐๐

                             สว่นที ่ ๕ การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปไีปสู่การปฏบิตัิ
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป
๓.๒ แผนงานรักษา ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐
ความสงบภายใน

รวม ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๔๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ  
วางแผนพัฒนาองค์กร  
การส่งเสริมศักยภา่พ
ของท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหาร ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๖๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐
ทัว่ไป
๔.๒ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๖๐ ๗,๒๘๐,๐๐๐

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม
ใหเ้กดิความสมดุล
๕.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๕.๒  แผนงานการเกษตร ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๗๒๐,๐๐๐

รวม ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๘ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๗๒๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูปิัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการศึกษา ๒๗ ๕๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๒๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๒๓ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๑,๗๗๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานศาสนา ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๒ ๓๓๐,๐๐๐
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๒,๑๐๐,๐๐๐

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จงัหวัดราชบรุี

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี



แบบ ผ 01 ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำร



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

กอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลาดยางกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

หว้ยยาง หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร หนา 0.05 เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนลาดยางเพชรใน เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ฝัน - หนองไผ่  หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนา 0.05 เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลาดยางกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

วดัศรีพยุาง หมู่  ๖ มีถนนใช้สัญจร หนา 0.05 เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

อนามัย - อา่งเกบ็น้ าพไุทร หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร หนา 0.05 เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนคสล.กวา้ง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยสามัคคี หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑๘๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยบา้นผู้ใหญเ่สาร์ สวสัดี หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก 6๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยจดัสรรพฒันา- รพสต. มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก 6๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

บา้นวงัปลาช่อน  หมู่  ๑

๗ กองช่าง

๔ กองช่าง

๕ กองช่าง

๖ กองช่าง

๑ กองช่าง

๒ กองช่าง

๓ กองช่าง

๔๐

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยเปรมกมล    หมู่  ๑ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยหลังโรงเรียนบา้นไทรงาม มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั 6๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่ ๒

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยพงูุเหา่ หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๓๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว  ๘๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยลีลาวดี หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๘๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๓  เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยดาวเรือง หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๑๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร ยาว  ๑๕๐ เมตร ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยอดุมทรัพย ์หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๑๕๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๑๑ กองช่าง

๑๒ กองช่าง

๑๓ กองช่าง

๘ กองช่าง

๙ กองช่าง

๑๐ กองช่าง

๔๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๖  เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ทางเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๒๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

 หมู่  ๓

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๕  เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยวงัตะเคียน   หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอยชาวเขา -บา้นนายเทียม มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่ ๔

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขา้งเพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๔  เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ศาลาบา้นนางสง่า หนูทิพย ์ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่ ๔

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๔  เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

เพชรในฝัน-บา้นอภชิิต ฉลาดเลิศ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่ ๔

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

พหุวาย - ศาลเจา้พอ่ด า  หมู่ ๔ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๘๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๑๗ กองช่าง

๑๘ กองช่าง

๑๙ กองช่าง

๑๔ กองช่าง

๑๕ กองช่าง

๑๖ กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕  เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ซอย ๕  เพชรในฝัน ตรงขา้ม  มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ปัม๊น้ ามันบา้นนายเรือง  เนียม

เกดิ หมู่ ๔

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวนน ประชาชนมีถนนใช้ 

เพชรในฝัน    ซอย  ๑ หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

บา้นณรงค์ศักด์ิ บ าเรอราศ หมู่๕ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑๒๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

บา้นไทยประจนั   หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก  ๓๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ขา้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก  ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

บา้นไทยประจนั หมู่ ๕ 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

ฝายทดน้ าบา้นไทยประจนั  มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒๕๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

 หมู่ ๕

๒๓ กองช่าง

๒๔ กองช่าง

๒๕ กองช่าง

๒๐
กองช่าง

๒๑ กองช่าง

๒๒ กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยตรงขา้มบา้นนางหมวย ขนุา มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒๕๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

พรม หมู่ ๕  

๒๗ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

วดัยางคู่  หมู่ ๖  มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๒๘ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หนองหลวง - บา้นลุงบวั  หมู่ ๖  มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๒๙ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๕  เมตร ๑,๐๐๐  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยมะกอกทอง  หมู่ ๖  มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั  ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๐ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร ๒๐๐  เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยบา้นครูฉะออ้น หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๒๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๑ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร ๕๐๐  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยแสนสุข  หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๒ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร 3๐๐  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บอ่หลวง  หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั 3๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๓ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๔  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยอาจารยบ์าง    หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๓๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๔ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔  เมตร ยาว  ๖๐๐  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยบา้นตาแหง้   หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๕ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๔ เมตร ยาว  ๗๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยบา้นตาอาด   หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั ๗๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๖ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยพตุะแบก   หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๗๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๗ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยพสุ าโรง   หมู่  ๘ มีถนนใช้สัญจร พร้อมขยายถนน  ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร ๒,๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต . ยางหกั

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๔๕



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๘ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง  ๕  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นนายสมพงษ ์  หมู่  ๘ มีถนนใช้สัญจร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๙ ปรับปรุงถนนลูกรัง   เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง  กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยสวนสานฝัน หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๐ ปรับปรุงถนนลูกรัง เขากลาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เมือง - บายพาส หมู่๑ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยสามพีน่้อง  หมู่  ๑ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย  ๐.๓๐ เมตร ตามแบบอบต.ยางหัก ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๒ ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง  กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

 ซอยจดัสรพฒันา  หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๓ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยมิตรภาพ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง  กวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นลุงวงศ์  หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๔๖

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยพมุ่วง -    เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บายพาส   หมู่ ๑  มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๕ ปรับปรุงถนนลูกรังอา่งเกบ็น้ า -    เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ฟาร์มแพะ   หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๖ ปรับปรุงถนนลูกรัง   เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หว้ยพไุทร  หมู่  ๒  มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๗ ปรับปรุงถนนลูกรังพคุา - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 

 ต้นมะพร้าว  หมู่ ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

๔๘ ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เขาไม้รวก  หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๙ ปรับปรุงถนนลูกรังหนองไม้แกน่  เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นณรงค์  บญุเติม  หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๔๗

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๐ ปรับปรุงถนนลูกรังตากแดด -   เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

พงูุเหา่  หมู่ ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

สายหบุผ้ึง  หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๒ ปรับปรุงถนนลูกรังเขามะตูม - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หว้ยยาง  หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๓ ปรับปรุงถนนลูกรังวงัหนิ  หมู่  ๓ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๔ ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เขาหวัแดง หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๕ กอ่สร้างถนนลูกรังซอยวงั เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ตะเคียน- หนองปลาไหล หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๖ ปรับปรุงถนนลูกรังหว้ยยาง - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หว้ยยางสอง หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๗ ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยคุ้มไทยพฒันา หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๕๘ ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

พนุ้อย - พหุนิ  หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยฝายประมง หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นปา้มาก  เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก สัญจรไปมาสะดวก 

๑๐๐ เมตร

๖๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนายหดั เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

กระจา่งศรี หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๒ ปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นนางแป ้หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๓ กอ่สร้างถนนลูกรังซอย   เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

สามเหล่ียมทองค า หมู่  ๕ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๔ ปรับปรุงถนนลูกรังบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

นายสนั่น ศรีทองแท้  หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๕ ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตรงขา้ม เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ร้านอาหารครัวบา้นนอก หมู่  ๕ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๖ ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเกา่ - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หนองหลวง ซอย ๒  หมู่  ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๗ ปรับปรุงถนนลูกรังหนองผักตบ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่ ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

68 ปรับปรุงถนนลูกรังไร่โกชิต หมู่ ๖ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๖๙ ปรับปรุงถนนลูกรังพนุ้ าซึม - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นเกา่  หมู่ ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๐ ปรับปรุงถนนลูกรังนางช้อย   เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บญุรอด  หมู่ ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๑ ปรับปรุงถนนลูกรังบา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

นายเยือ้ง ร้อยเอก  หมู่  ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๒ ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นยางคู่ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่  ๖ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๓ ปรับปรุงถนนลูกรังพตุะแบก - เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คอเขาฝ่ิน  หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ    แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

51



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๔ ปรับปรุงถนนลูกรังหนองลวก เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๓,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๕ ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนายแกว้ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่ ๘ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๑,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๖ ปรับปรุงถนนลูกรังอา่งเกบ็น้ า เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นลานคา  หมู่ ๘ มีถนนใช้สัญจร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ยางหัก ๒,๐๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๗๗ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม  เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อลอดเหล่ียม กวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๑๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หบุผ้ึง  หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร จ านวน  ๑  ท่อ  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑ ท่อ สัญจรไปมาสะดวก 

๗๘ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อลอดเหล่ียม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เขาหวัแดง หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร จ านวน  ๑  ท่อ  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑ ท่อ สัญจรไปมาสะดวก 

๗๙ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม  รพสต . เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อลอดเหล่ียม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หนิสี พหุวายใน  หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร จ านวน  ๒  ท่อ  ตามแบบ อบต. ยางหัก จ านวน  ๒ ท่อ สัญจรไปมาสะดวก 

๕๒

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๐ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อลอดเหล่ียม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ทางเขา้  กศน.  หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร จ านวน  ๑  ท่อ  ตามแบบ อบต. ยางหัก จ านวน ๑ ท่อ สัญจรไปมาสะดวก 

๘๑ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อลอดเหล่ียม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

พกุระถนิ   หมู่ ๘ มีถนนใช้สัญจร จ านวน  2  ท่อ  ตามแบบ อบต. ยางหัก จ านวน ๒ ท่อ สัญจรไปมาสะดวก 

๘๒ วางท่อระบายน้ า บริเวณบา้น เพือ่ใหร้ะบายน้ า วางท่อระบายน้ า ขนาด ๑ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ วางท่อระบายน้ า ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

นายสุทิน เที่ยงตรง ถงึสะพาน ได้สะดวก ระยะมาง  ๓๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่  ๗

๘๓ ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพือ่ใหป้ระชาชน ต าบลยางหัก  จ านวน  ๙  จดุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนไฟ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

มีความปลอดภยั สัญญาณจราจร สัญจรไปมาสะดวก 

ในการใช้ทางสัญจร ที่ติดต้ัง

๘๔ ติดต้ังปา้ยเตือน/ปา้ยประชา เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ติดต้ังป้ายเตือน  และป้ายประชาสัมพันธ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนป้ายต่างๆ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

สัมพนัธ์ ขา่วสารของ ต่างๆ  จ านวน  ๓๐  ป้าย ที่ติดต้ังเสร็จ สัญจรไปมาสะดวก 

ทางราชการ

๘๕ ติดต้ังไฟฟา้รายทางสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ังไฟฟ้ารายทางทุกหมู่บ้าน เขตต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของหลอด ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ภายในต าบลยางหกั ความปลอดภยัใน ยางหัก  จ านวน ๔๐๐ ดวง ไฟฟ้าที่ติดต้ังได้ สัญจรไปมาสะดวก 

การใช้เส้นทางสัญจร

๕๓

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



  แบบ ผ. ๐๑

    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๖ ขยายเขตประปา ต าบลยางหกั เพื่อให้ประชาขน ขยายเขตประปาภายในต าบลยางหัก ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวท่อ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

มนี้ าใชอ้ปุโภค หมู่ ๑,2,3,4,5,6,7 และ หมู่  ๘  ระยะทาง ประปา สัญจรไปมาสะดวก 

บริโภค ๕,๐๐๐  เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕,๐๐๐  เมตร

ประปาเพชรในฝัน,พุหวายหมู่  ๔

๘๗ ซ่อมแซม ส่ิงกอ่สร้างประเภท เพื่อให้ส่ิงกอ่สร้าง ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง,สาธารณูปโภค สาธารณู  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ส่ิงกอ่สร้าง, ประชาชนสามารถ กองช่าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  สาธารณูปโภค ปการ ทรัพยสิ์นอื่นๆ ของ  อบต.ยางหัก เชน่ สาธารณูปโภค, ใช้ประโยชน์ส่ิง  

ทรัพยสิ์นต่างๆ ขององค์การ และสาธารณูปการ ฝาย ถนน ไฟฟ้า ประปา อาคารต่าง ฯลฯ สาธารณูปการ กอ่สร้างต่างๆ ได้

บริหารส่วนต าบลยางหกั ใชง้านได้ ทรัพยสิ์นต่างๆมี

คุณภาพใชง้านได้

๘๘ กอ่สร้างโรงจอดรถ องค์การ เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างโรงจอดรถ  ตามแบบที่ อบต. ก าหนด ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ โรงจอดรถ ประชาชนมาติดต่อ กองช่าง

บริหารส่วนต าบลยางหกั สะดวกให้แก่ จ านวน ๑  โรง ราชการได้สะดวก

ประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ

๘๙ กอ่สร้างที่ท าการองค์การบริหาร เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหาร ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ที่ท าการ อบต. ประชาชนมาติดต่อ กองช่าง

ส่วนต าบลยางหกั สะดวกให้ประชาชนและเพิ่มส่วนต าบลยางหัก ตามแบบ อบต.ยางหัก จ านวน ๑ ราชการได้สะดวก

เพิ่มประสิทธภิาพ ก าหนด อาคาร

การปฏิบัติงาน

๙๐ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้มสีถานที่จดั ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ที่ท า ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุงอาคาร มีสถานที่จดักจิกรรม กองช่าง

ที่ท าการองค์การบริหารส่วน  ประชมุจดักจิกรรม การองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก หมู่  ๓  เอนกประสงค์ ของ  อบต.  ยางหกั

ต าบลยางหกั  หมู่  ๓  ต่างๆ ตามแบบ อบต.ยางหัก  ก าหนด

๕๔

                                        รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๑ ต่อเติมหอ้งประชุมสภาองค์การ เพือ่ใหม้ีสถานที่จดั ต่อเติมหอ้งประชุมสภาองค์การบริหาร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุงหอ้ง มีสถานที่ประชุมสภา กองช่าง

บริหารส่วนต าบลยางหกั ประชุมสภาองค์การ ส่วนต าบลยางหกั  ตามแบบ อบต .ยางหกั  ประชุมสภา อบต.  ยางหกั

บริหารส่วนต าบลยางหกั ก าหนด

๙๒ กอ่สร้างบา้นพกัขา้ราชการ เพือ่ส่งเสริมสวสัดิการ กอ่สร้างบา้นพกัขา้ราชการ  ตามแบบที่  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ บ้านพักขา้ราช ขา้ราชการท้องถิน่มี กองช่าง

ท้องถิน่ ขา้ราชการท้องถิน่และ อบต.   ก าหนด  การ ท้องถิ่น บา้นพกัและเพิม่

เพิม่ประสิทธภิาพ จ านวน ๑ ชดุ ประสิทธภิาพ

การปฏบิติังาน

๙๓ กอ่สร้างระบบประปาทรัพย ์ เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

สมบรูณ์ หมู่ ๓ แบบหอถงัสูง มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน ๑ หอถงั ประปาใช้

ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร

๙๔ กอ่สร้างระบบประปาปา่มะค่า เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่  ๓ แบบหอถงัสูงความจ ุ มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน ๑ หอถงั ประปาใช้

๒๐ ลูกบาศกเ์มตร

๙๕ กอ่สร้างระบบประปาบา้นยางคู่ เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่  ๖  แบบหอถงัสูงความจ ุ๒๐ มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

ลูกบาศกเ์มตร

๙๖ กอ่สร้างระบบประปากล่ันกรอง เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา  พร้อมขยายเขต ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

พนุ้ าซึม - หนองหลวง หมู่ ๖ มีน้ าประปาใช้ ประปา ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

แบบหอถงัสูงความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

55

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๗ ปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาขน ปรับปรุงระบบประปาไฟปา่ หมู่  ๕ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุงระบบประปาประชาชนมีน้ า กองช่าง

ไฟปา่ หมู่  ๕ มีน้ าประปาใช้ พร้อมขยายเขตประปา จ านวน  ๑ แหง่ ประปาใช้

๙๘ กอ่สร้างระบบประปาอา่งเกบ็น้ า เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ชุมชน บา้นไทยประจนั หมู่  ๕      มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

หอถงัสูงความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร

๙๙ ยา้ยหอถงัประปา บา้นนางเฉลา เพือ่ใหป้ระชาขน ยา้ยหอถงัประปา จ านวน ๑  หอถงั ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ไปบริเวณคอกววั  หมู่  ๗ มีน้ าประปาใช้ จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

๑๐๐ กอ่สร้างระบบประปาบา้นหว้ย  เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ศาลาหมู่ ๗  แบบหอถงัสูง  มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

 ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร

๑๐๑ กอ่สร้างระบบประปา พมุะเด่ือ เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่  ๘ มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้

๑๐๒ กอ่สร้างระบบประปา พสุ าโรง เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่  ๘ มีน้ าประปาใช้ ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั ประปาใช้
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๓ กอ่สร้างระบบประปา พกุระถนิ เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ าใช้อยา่ง กองช่าง

หมู่  ๘ มีน้ าใช้อปุโภค ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั เพยีงพอและทั่วถงึ

๑๐๔ กอ่สร้างระบบประปาบา้นผู้ช่วย เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างหอถงัประปา ๐ ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ชวน ทิพยบ์ลูย ์ หมู่ ๘  แบบหอ มีน้ าใช้อปุโภค ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  ๑ หอถงั อยา่งเพยีงพอ

ถงัสูง ความจ ุ๒๐ ลูกบาศกเ์มตร     และทั่วถงึ

๑๐๕ ซ่อมฝายน้ าล้น เพือ่ใหป้ระชาชน ซ่อมฝายน้ าล้น พุมว่ง  หมู่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ซ่อมฝาย ๒  ประชาชนมีทางใช้ กองช่าง

ใช้สัญจรและ ซ่อมฝายน้ าล้น พุเตาตก  หมู่ ๗ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝาย สัญจรและกกัเกบ็น้ า

กกัเกบ็น้ า

๑๐๖ ฝายกัน้น้ า  เพือ่ใหป้ระชาขน สร้างสร้างฝายกั้นน้ า  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 0 0 จ านวนฝาย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภค บ้านโปร่งพรม  หมู่  ๖ ที่สร้าง อปุโภค/บริโภค

บ้านลานคา   หมู่  ๘

๑๐๗ กอ่สร้างประตูปดิ-เปดิน้ า เพือ่ใหป้ระชาขน สร้างประตูปิด-เปิดน้ า  สระ ๕ ไร่ ๓๐๐,๐๐๐ 0 0 0 ประตูปิด-เปิดน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สระ  ๕  ไร่  เขาตกน้ า มีน้ าใช้อปุโภค เขาตกน้ า  บ้านตากแดด  หมู่  ๒ จ านวน  ๑  อปุโภค/บริโภค

ประตู

๑๐๘ ขดุสระน้ าต าบลยางหกั เพือ่ใหป้ระชาขนมี ขดุลอกสระน้ าสาธารณะในเขตต าบลยางหัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภค หมู่ ๑,2,3,4,5,6,7 และ หมู่  ๘ ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค/บริโภค

จ านวน   ๘   สระ ตามแบบ อบต.ยางหัก

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี
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    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๙ ขดุลอกล าหว้ย ต าบลยางหกั เพือ่ใหป้ระชาขน ขดุลอกล าหว้ยภายในต าบลยางหกั  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ หอถงัประปา ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภค หว้ยพมุ่วง   หมู่  ๑ จ านวน  ๑ หอถงั อยา่งเพยีงพอและ

หว้ยวงัปลาช่อน   หมู่  ๑ ทั่วถงึ

หว้ยสัมปอ่ย    หมู่  ๑

หว้ยหลังโรงเรียนบา้นไทรงาม หมู่  ๒

หว้ยแม่ประจนั  บริเวณ ประปาท่ายาง หมู่ 3

หว้ยแม่ประจนั  หมู่ 3 ถงึ หมู่ ๕

หว้ยพกุรูด   หมู่  ๔

หว้ยบา้นเกา่ - ยางคู่  หมู่ ๖

หว้ยพกุระถนิ - พมุะเด่ือ  หมู่ ๘

หว้ยพยุาง  หมู่ ๖  ถงึ  หมู่  ๗

หว้ยพไุทร  หมู่  ๒ ถงึ  หมู่  ๓

หว้ยบา้นหว้ยศาลา  หมู่  ๗

๑๑๐ กอ่สร้างฝายทดน้ า เพือ่ใหป้ระชาขน ฝายทดน้ าในเขตต าบลยางหกั ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภค ฝายทดน้ าพปุอ  หมู่  ๒ ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค/บริโภค

ฝายทดน้ าพคุา   หมู่  ๒ 

ฝายทดน้ าบา้นหนิสี   หมู่  ๔ 

ฝายทดน้ าพกุรูด   หมู่  ๕

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

58

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี



๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๑ กอ่สร้างฝายน้ าล้น เพือ่ใหป้ระชาขน กอ่สร้างฝายน้ าล้น  ต าบลยางหกั ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภค ฝายน้ าล้นบา้นสามหลัง     หมู่  ๑ ครัวเรือน อยา่งทั่งถงึ
บริโภค ฝายน้ าล้นบา้นพมุ่วง         หมู่  ๑

ฝายน้ าล้นบา้นนายชลอ      หมู่  ๑
ฝายน้ าล้นปา่มะค่า  หมู่  ๓

ฝายน้ าล้นซอยวงัตะเคียน  หมู่  ๓

ฝายน้ าล้นพกุรูด  บา้นหนิสี  หมู่  ๔

ฝายน้ าล้นบา้นนางวจิติรา  หมู่  ๔

ฝายน้ าล้นบา้น  ลุงโฉม  หมู่  ๔

ฝายน้ าล้น บา้นโปร่งพรม  หมู่  ๔

ฝายน้ าล้น  บา้นนายเจริญ  ฤทธิล้์ า   หมู่ ๕

ฝายน้ าล้นแม่ประจนั  บริเวณวงัมังกร  หมู่ ๕

ฝายน้ าล้นบา้นกญัจร   เที่ยงตรง  หมู่ ๖

ฝายน้ าล้นบา้นเจร็ด  สังกระแส  หมู่ ๖

ฝายน้ าล้นไร่ฟา้ประทาน  หมู่ ๖

ฝายน้ าล้นพเุตาตก  หมู่ ๗

ฝายน้ าล้นพปุะหงั  หมู่ ๗

ฝายน้ าล้นพขุีก้ัง้  หมู่ ๗

ฝายน้ าล้นหว้ยรอก  หมู่ ๗

ฝายน้ าล้นหนองผาก  หมู่ ๗
ฝายน้ าล้นพุกรูดและพุหวาย บ้านหินสี  หมู่  ๔

ฝายน้ าล้นห้วยแม่ประจนั  บริเวณวังมังกร  หมู่ ๕

ฝายน้ าล้นพสุ าโรง   หมู่ ๘
ฝายน้ าล้นบา้นปา้ตุ้ม   หมู่ ๘
ฝายน้ าล้นพกุระถนิ   หมู่ ๘

๕๙

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๒ ขดุลอกสระน้ าต าบลยางหกั เพือ่ใหป้ระชาขน ขดุลอกสระน้ าสาธารณะในเขตต าบลยางหกั ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อปุโภคบริโภค หมู่ ๑,2,3,4,5,6,7 และ หมู่  ๘ ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค/บริโภค

สระ  รพสต. วงัปลาช่อน  หมู่  ๑

สระ  เขาไม้รวก  หมู่  ๒

สระ  วดัไทรงาม  หมู่  ๒

สระน้ าประมง   พขุา่ หมู่  ๒

สระพงูุเหา่   หมู  ๒

สระปา่มะค่า  หมู่  ๓ 

สระหนองไม้แกน่  หมู่  ๓ 

สระหว้ยยาง  หมู่  ๓

สระน้ าเพชรในฝัน  หมู่  ๔

สระ กศน. หมู่  ๕

สระหว้ยพกุรูด  บา้นลุงมี

สระพนุ้ าซึม  บา้นนายเยือ้ง  หมู่  ๖

สระหนองผักตบ  หมู่  ๖

สระบา้นมานพ  ศิลปป์ ี หมู่  ๖

สระพเุตาตก   หมู่  ๗

สระบา้นลานคา   หมู่  ๘

๖๐

รายละเอยีดโครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ   ผ.  ๐๑

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๓ กอ่สร้างฝายชลอน้ า เพือ่ใหป้ระชาขน ฝายชะลอน้ าในเขตต าบลยางหกั ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมนี้ าใช้ กองชา่ง

มีน้ าใช้ ฝายชะลอน้ า สะพานเขากลางเมือง หมู่  ๑ ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค/บริโภค

ฝายชะลอน้ า พงูุเหา่  หมู่  ๒

ฝายชะลอน้ า ลีลาวดี  หมู่  ๒

ฝายชะลอน้ า บ้านท่ายาง  หมู่  ๓  จ านวน ๙  จดุ

ฝายชะลอน้ า บา้นลุงโฉม  หมู่  ๔

ฝายชะลอน้ า ห้วยแม่ประจนั  หมู่  ๕  จ านวน ๔  จดุ

ฝายชะลอน้ า หนองหลวง ,ซอยมะกอกทอง  

และบา้นนางกญัจร  หมู่  ๖  จ านวน  ๓  จดุ

ฝายชะลอน้ า บา้นลานคา หมู่  ๘  

๑๑๔ ปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาขนมี ปรับปรุงระบบประปาใหใ้ช้การได้ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่ง กองชา่ง

พร้อมขยายเขตท่อประปา น้ าใช้อปุโภคบริโภค 1.ประปาพมุ่วงหมู่ ๑ พร้อมขยายเขตประปา ที่ได้รับประโยชน์ เพียงพอและทั่วถงึ

๒.ประปา รพสต.  หนิสี หมู่  ๔

3. ขดุลอกแหล่งน้ าดิบผลิตประปาบา้นยางคู่

บา้นยางคู่ หมู่  ๖

4. ประปาบา้นหว้ยศาลา หมู่  ๗  

พร้อมขยายเขตประปา

115 ขดุลอกฝายน้ าล้น เพือ่ใหป้ระชาขน ขดุลอกฝายน้ าล้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100000 100000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมนี้ าใช้ กองชา่ง

มีน้ าใช้อปุโภค บา้นยางคู่  หมู่  ๖ ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค/บริโภค

พกุระถนิ   หมู่  ๘

๖๑
                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติ 

 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

โครงการ/กจิกรรม ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เพือ่ปอ้งกนัโรค ประชาชนต าบลยางหกั ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้ป่วยไข้ ประชาชนมคุีณภาพ ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก เลือดออกลดลง ชวีติที่ดีเพิ่มขึ้น

๒ ปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิ เพือ่ปอ้งกนัโรค สุนัขและแมวในต าบลยางหกั ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละสุนัขแมว ประชาชนมคุีณภาพ ส านักปลัด

สุนัขบา้ พษิสุนัขบา้ ที่ได้รับวคัซีน ชวีติและสุขภาพ

แขง็แรงเพิ่มขึ้น

๓ รณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์ เพือ่ใหค้วามรู้เร่ือง จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้โรคเอดส์แกป่ระชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนมคุีณภาพ ส านักปลัด

โรคเอดส์แก่ กลุ่มเส่ียง  เช่น วยัรุ่น  พึงพอใจของ ชวีติและสุขภาพ

กลุ่มเส่ียง ผู้เขา้อบรม แขง็แรงเพิ่มขึ้น

๔ ปอ้งกนัและควบคุมโรคต่างๆ เพือ่ปอ้งกนัและ ประชาชนต าบลยางหกั  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละชอง ประชาชนมคุีณภาพ ส านักปลัด

ต าบลยางหกั ควบคุมโรคต่างๆ ประชาชนที่ได้ ชวีติและสุขภาพ

ในต าบลยางหกั รับการป้องกนั แขง็แรงเพิ่มขึ้น

โรคต่างๆ

๕ จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ทักษะและ  อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลยางหกั ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ อาสาสมคัรสาธารณสุข ส านักปลัด

อาสาสมัครสาธารณสุข ความรู้ใหแ้กอ่าสา  จ านวน   100  คน พึงพอใจของ มคีวามรู้และทักษะ

ต าบลยางหกั สมัครสาธารณสุข ผู้เขา้ร่วมโครง สาธารณสุขมลูฐาน

การ

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๒

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 



      ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แขง็ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติ 

 ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ วนัผู้พกิาร เพือ่พฒันาคุณภาพ เขา้ร่วมกจิกรรม วนัผู้พกิาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้พกิารมีคุณภาพ กองการ

ชีวติผู้พกิาร พงึพอใจของ ชีวติที่ดีเพิม่ขึน้ ศึกษาฯ

ผู้พกิาร

แกไ้ขปญัหาความยากจน เพือ่ยกระดับรายได้ บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีรายได้เฉล่ีย ครัวเรือนมีรายได้

แบบบรูณาการ ชองครัวเรือนที่ เพือ่ยกระดับรายได้ของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ต่อรายสูงกวา่ สูงกวา่รายได้เฉล่ีย

ต่ ากวา่รายได้เฉล่ีย รายได้เฉล่ีย ครัวเรือนยากจน

พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน เพือ่พฒันาคุณภาพ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนในพืน้ที่สูง

ในพืน้ที่สูง ชีวติประชาชนใน ในพืน้ที่สูง พงึพอใจชอง มึคุณภาพชีวติที่ดี

พืน้ที่สูง ผู้เขา้ร่วม เพิม่ขึน้

ส่งเสริมกจิการสภาเด็ก เพือ่เสริมสร้าง จดัต้ังสภาเด็กและเยาวชนต าบลยางหกั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก เด็กและเยาวชนมี

และเยาวชน ศักยภาพของ และส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเด็ก ฯ และเยาวชน ศักยภาพเพิม่ขึน้

เด็กและเยาวชน ที่เขา้ร่วม

ใหเ้ขม้แขง็

ปอ้งกนัการต้ังครรภก์อ่น เพือ่ปอ้งกนัการ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เพศศึกษาแกก่ลุ่ม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดอตัราการต้ัง ปอ้งกนัการต้ังครรภ์

วยัอนัควร ต้ังครรภใ์นช่วง  วยัรุ่นเพือ่ปอ้งกนัการต้ังครรภก์อ่นวยั ครรภใ์นเด็ก ในกลุ่มแม่วยัรุ่น

วยัรุ่น วยัรุ่น

๓
ส านักปลัด

๔
ส านักปลัด

๕
ส านักปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๒
ส านักปลัด

๖๓

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติ 

 ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

สงเคราะหช์่วยเหลือผู้ยากไร้  เพือ่พฒันาคุณภาพ ช่วยเหลือสงเคราะหผู้์ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับ คุณภาพชีวติของ

ผู้ด้อยโอกาส ชีวติของประชาชน การสงเคราะห์ ประชาชน  ผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสดีขึน้

 ๒.๓ แผนงานงบกลาง  

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

สร้างหลักประกนัรายได้ให ้ เพือ่พฒันาคุณภาพ จดัสวสัดิการเบีย้ยงัชีพ ใหผู้้สูงอาย ุ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละการเบกิ ผู้สูงอาย ุ  คนพกิาร

 ผู้สูงอาย ุคนพกิาร และ ชีวติ  ผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ จา่ยใหผู้้มีสิทธิ และผู้ปว่ยเอดส์ มี

ผู้ปว่ยเอดส์ คนพกิารและ รับเบีย้ยงัชีพ หลักประกนัราขได้

ผู้ปว่ยเอดส์

สมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่ใหบ้ริการ สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน สปสช . ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละการเบกิ ประชาชนมีคุณภาพ

สุขภาพต าบลยางหกั (สปสช.) สาธาราณสุข ต าบลยางหกั จา่ยจากกองทุน ชีวติที่ดีเพิม่ขึน้

พืน้ฐาน สปสช.

๑ ส านักปลัด

๒ ส านักปลัด

๖ ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

64

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบุรีที่  ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชมุชนเขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีติ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชวีติ 

  ๒.๔  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จดัฝึกอบรมอาชพีและอาชพีเสริม เพื่อสร้างรายได้ กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอาย ุ,กลุ่มเกษตร,กลุ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

ให้แกก่ลุ่มต่างๆ ให้แกก่ลุ่มต่างๆ อาชพี,กลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มต่างๆ พอใจของผู้เขา้ เพิ่มและมอีาขพีเสริม

ในต าบลยางหัก ร่วมอบรม

๒ กอ่สร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมกัชวีภาพ เพื่อให้มกีารผลิต กอ่สร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมกัชวีภาพ ๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ชดุอาคารผลิต เกษตรกรมรีายได้ ส านักปลัด

บ้านไทยประจนั หมู่ ๕ ต าบลยางหัก ปุ๋ยหมกัชวีภาพ บ้านไทยประจนั  ขนาดกวา้ง ๑๐ เมตร ปุ่ยหมกัชวีภาพ เพิ่มขึ้น และดินมึ

อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ลดต้นทุนการผลิต ยาว ๒๐ เมตร อาคารเกบ็วสัดุและห้องน้ า จ านวน ๑ ชดุ ความอดุมสมบูรณ์

และรักษาดินให้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร   ยาว  ๑๕  เมตร และ

มคีวามอดุสมบูรณ์ ลานตากปุ๋ยกวา้ง  ๑๕  เมตร ยาว ๒๐ เมตร

๓ จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อเสริมสร้าง จดัฝึกอบรมให้แกก่ลุ่มต่างๆ กลุ่มสตรี,กลุ่ม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

กลุ่มต่างๆ ต าบลยางหัก ความเขม้แขง็ให้ ผู้สูงอาย ุ,กลุ่มเกษตร,กลุ่มเด็กและเยาวชน ของผู้เขา้ร่วม เพิ่มขึ้นและน ามา

แกก่ลุ่มต่างๆ ,และกลุ่มต่างๆ  ในต าบลยางหัก พัฒนาอาชพีให้มั่นคง

๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา เพื่อให้ประชาชนมี จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานปรัชญา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจประชาชนมคีวาม ส านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพียง ความเขา้ใจหลัก เศรษฐกจิพอเพียง ของผู้เขา้ร่วม เขา้ใจหลักเศรษฐกจิ

เศรษฐกจิพอเพียง พอเพียง

๕ จดัอบรมให้ความรู้พิษภัยยาเสพติด เพื่อป้องกนัการ ด าเนินการให้ความรู้พิษภัยยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง ประชาชนกลุ่มเส่ียง ส านักปลัด

แพร่ระบาดของ ให้แกป่ระชาชนกลุ่มเส่ียง พอใจของ เลิกเสพยาเสพติด

ยาเสพติด ผู้เขา้ร่วม

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยำงหัก  อ ำเภอปำกท่อ  จงัหวดัรำชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๕

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีติ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชวีติ 

  ๒.๔  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖ ดนตรีไทย   ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เด็กและ จดัการสอนดนตรีไทยให้ยวุชนต าบลยางหัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กและยวุชนห่าง ส านักปลัด

ยวุชนใชเ้วลาวา่งใน พึงพอใจของ ไกลจากยาเสพติด

การเล่นดนตรีไทย ผู้เขา้ร่วม

พฒันาศักยภาพผู้น าสตรี เพือ่เสริมสร้าง จดัฝึกอบรมผู้น าสตรีในเขตต าบลยางหกั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ ผู้น าสตรีและกลุ่ม

และครอบครัว ศักยภาพผู้น า น าสตรีที่เขา้ สตรีมีความเขม้แขง็

สตรีใหเ้ขม้แขง็ ร่วมโครงการ

      ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แขง็   ยทุธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพืน้ที่

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๓  การจดัระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์การพฒันารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๓  การจดัระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑ แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ เขา้ร่วมกจิกรรมวนัสถาปนา  เพือ่เสริมสร้าง จดักจิกรรมและเขา้ร่วมงานวนัสถาปนา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ อปพร.มศัีกยภาพ ส านักปลัด

อปพร. ศักยภาพ อปพร.  อปพร. ๒๒  มีนาคม  ทุกปี พึงพอใจของ การปฏิบัติงาน

 ต าบลยางหกั อปพร. เพิ่มขึ้น

2 ฝึกอบรมการปอ้งกนัและ เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ อาสาสมัครปอ้งกนัไฟปา่และผู้น าชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ป้องกนัการเกดิไฟป่า ส านักปลัด

ควบคุมไฟปา่ ไฟปา่ในต าบลยางหกั ที่มีหน้าที่ระวงัปอ้งกนัไฟปา่ในพืน้ที่หมู่บา้น พึงพอใจของ พื้นที่ต าบลยางหัก

ผู้เขา้อบรม

3 ฝึกอบรมทบทวนหน่วยกูช้ีพ เพือ่ลดอตัราการเสีย หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั อปพร .เจา้หน้าที่  อบต. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ป้องกนัและลด ส านักปลัด

ฉกุเฉนิ ชีวติของประชาชน และอสม. ผู้ท างานด้านการช่วยเหลือ พึงพอใจของ อตัราการเสียชวีติ

จากสาธารณภยัต่างๆ ผู้ประสบภยัต่างๆ ผู้เขา้อบรม ของประชาชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๖

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๗ ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๓  การจดัระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๓  การจดัระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑ แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔ จดัต้ังด่านชุมชนหรือจดุบริการ เพื่อลดอบุัติเหตุ ต้ังด่านชุมชนหรือจดุบริการประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด

ประชาชนช่วงเทศกาลปใีหม่ อ านวยความสะดวก ใหแ้กป่ระชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาล ที่ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในการเดิน

และสงกรานต์ ให้แกป่ระชาชน ในเขตต าบลยางหกั  จ านวน  ๑ จดุบริการ ทางเพิ่มขึ้น

ที่ใชเ้ส้นทาง

๕ ฝีกอบรมและทบทวนการใช้ เพื่อเพิ่มทักษะในการ จดัอบรมใหค้วามรู้และทบวทวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ อปพร.มทีักษะการ ส านักปลัด

วทิยส่ืุอสาร ใชง้านวทิยส่ืุอสาร การใช้วทิยส่ืุอสาร พึงพอใจของ ใชว้ทิยส่ืุอสารได้

ผู้อบรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

๖ ฝึกอบรมการใหค้วามรู้ในการ เพื่อป้องกนัและบรรเทา ด าเนินการปอ้งกนัสาธารณภยัต่างๆและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ สามารถป้องกนัและ ส านักปลัด

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภัยต่างๆ ที่เกดิ ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนด้านสาธารณภยัต่างๆ พีงพอใจของ บรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ต าบลยางหัก เช่น  น้ าท่วม  ภยัแล้ง  ไฟไหม้  ลมพดั ประชาชนที่ได้ ต่างๆ ให้แก่

แผ่นดินไหว ฯลฯ รับการให้ความรู้ ประชาชนได้

๗ ขบัขีป่ลอดภยั เคารพกฎจราจร เพื่อเสริมสร้างจติ จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎจราจรและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง ประชาชนมวีนิัย ส านักปลัด

ส านึกด้านวนิัยจราจร วนิัยจราจรแกผู้่เขา้ร่วมโครงการ พอใจของผู้เขา้ จราจรเพิ่มขึ้น

ให้แกป่ระชาชน ร่วมกจิกรรม

๘ จดัต้ังสายตรวจประจ า เพื่อป้องกนัและระงับ ด าเนินการออกตรวจตราความสงบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ป้องกนัและรักษา ส านักปลัด

ต าบลยางหกั เหตุร้ายในพื้นที่ต าบล เรียบร้อยในพืน้ที่ต าบลยางหกั พึงพอใจของ ความสงบเรียบร้อย

ยางหัก ประชาชน ในพื้นที่ต าบลยางหัก

๙ ฝีกอบรมหรือทบทวน อปพร . เพือ่เสริมสร้าง จดัฝึกอบรมหรือทบทวน  อปพร . ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ อปพร.มศัีกยภาพการ ส านักปลัด

และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศักยภาพ อปพร. พึงพอใจของ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

 ต าบลยางหกั อปพร.
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      ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แขง็   ยทุธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพืน้ที่

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๔  การจดัระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๔  การวางแผนพฒันา  การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของท้องถิน่ 

๔.๑   แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ส่งเสริมพฒันาระบอบ เพือ่อบรมใหค้วาม จดัฝึกอบรมเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

ประชาธปิไตยและสนับสนุน รู้การเลือกต้ังท้อง กบัการเลือกต้ังใหแ้กป่ระชาชน พงึพอใจของ ความเขา้ใจการ

การเลือกต้ัง ถิน่แกป่ระชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของศูนยส่์งเสริม ผู้เขา้ร่วม ปกครองในระบอบ

พฒันาประชาธปิไตยต าบลยางหกั ประชาธปิไตยเพิ่มขึ้น

๒ จดัการเลือกต้ังท้องถิน่ เพือ่ใหไ้ด้ผู้บริหาร จดัการเลือกต้ังกรณีครบวาระและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมาใชสิ้ทธิ ส านักปลัด

และสมาชิกสภา กรณีแทนต าแหน่งที่วา่ง ประชาชน เลือกต้ัง ร้อยละ  ๗๐

ท้องถิน่ ผู้มาใช้สิทธิ

๓ จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เพือ่รณรงค์ให้ จดัห าปา้ยประชาสัมพนัธเ์กีย่วกบั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนไปใชสิ้ทธิ ส านักปลัด

การเลือกต้ัง ประชาชนไปใช้ การเลือกต้ัง ประชาชน เลือกต้ังเพิ่มขึ้น

สิทธเิลือกต้ัง  ผู้มาใช้สิทธิ

๔ ฝึกอบรมใหค้วามรู้และสร้าง เพือ่ใหป้ระชาชน จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ระบอบประชาธปิไตย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด

พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย มีความรู้การ และการเลือกต้ังใหแ้กป่ระชาชน พอใจของผู้เขา้ เขา้ใจการปกครอง

ทุกระดับ ปกครองในระบอบ ร่วมฝึกอบรม ในระบอบประชา

ประชาธปิไตย ธปิไตยเพิ่มขึ้น

๕ จดัประชาคมหมู่บา้น/ต าบล เพือ่ใหป้ระชาชน จดัประชาคมหมู่บา้น/ประชาคมต าบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ มขีอ้มลูแผนงาน, ส านักปลัด

มีส่วนร่วมในการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ผู้เขา้ร่วม มาจดัท าร่างแผน

จดัท าแผนพฒันา ประชาคม พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

ท้องถิน่

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

68



     ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพือ่เพิม่มูลค่าการผลิต ยทุธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

แบบ   ผ.  ๐๑

        ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่ ๔    การวางแผน  การท่องเที่ยว และการพฒันาศักยภาพองค์กร ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๔  การวางแผนพฒันา  การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของท้องถิน่ 

   ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖  อบต. เคล่ือนที่  ใหบ้ริการ เพือ่อ านวยความ จดักจิกรรมเคล่ือนที่ใหบ้ริการต่างๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ประชาชน สะดวกใหแ้ก่ แกป่ระชาชน เช่น เกบ็ภาษ ี บริการจา่ยเบีย้ พงึพอใจของ บรืการสะดวก

ประชาชน ยงัชีพ ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ผู้เขา้ร่วม รวดเร็ว

กจิกรรม

๗ ประกวดความคิดสร้างสรรค์  เพื่อลดขั้นตอนการ จดัประกวดแนวคิดปรับปรุงลดขัน้ตอน 30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ 30,000 งานบริการที่ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

 (นวตักรรม)  ในการปรับปรุง ให้บริการประชาชน การปฏบิติังานหรือคิดค้นนวตักรรมใหม่ ปรับปรุงหรือ บรืการสะดวก

และลดขัน้ตอนการปฏบิติังาน ในการบริการประชาชน คิดค้นใหม่ รวดเร็ว

๘ เสริมสร้างการปอ้งกนัและ เพือ่ใหก้ารจดัซ้ือ จดัท าโครงการเสริมสร้างการปอ้งกนัและ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ การจดัซ้ือจดัจา้ง ส านักปลัด

ปราบปรามการทุจริต จดัจา้ง  มีความ ปราบปรามการทุจริตในการปฏบิติังาน พงึพอใจของ มีโปร่งใสและมี

ในการปฏบิติังาน โปร่งใส ผู้เขา้ร่วม ประสิทธภิาพ

๙ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่เสริมสร้าง คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายก ขา้ราชการ   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ คณะผู้บริหารขา้   ส านักปลัด

บคุลากร  ขององค์การบริหาร คุณธรรมและ พนักงานจา้ง สมาชิกสภา อบต .  ยางหกั พงึพอใจของ ราชการ พนักงาน

ส่วนต าบลยางหกั จริยธรรม ผู้เขา้ร่วม จา้ง สมาชิกสภา

๑๐ จดัศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน เพือ่เสริมสร้าง จดัอบรมและศึกษาดูงาน  เร่ืองประชาคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้เขา้ร่วมโครงการมี ส านักปลัด

ความรู้ความเขา้ใจ อาเซ่ียน พงึพอใจของ ความรู้ความเขา้ใจ

ประขาคมอาเซ่ียน ผู้เขา้ร่วม ประชาคมอาเซ่ียน

โครงการ เพิม่ขึน้

         ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๙

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี



     ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพือ่เพิม่มูลค่าการผลิต ยทุธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

แบบ   ผ.  ๐๑

        ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่ ๔    การวางแผน  การท่องเที่ยว และการพฒันาศักยภาพองค์กร ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๔  การวางแผนพฒันา  การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของท้องถิน่  

   ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑ จดัท าส่ือประชาสัมพนัธผ์ลงาน เพือ่เผยแพร่ จดัท าวารสาร,ส่ือประชาสัมพนัธ์,แผ่นพบั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ผลงานของอบต. ปลีะคร้ัง  เผยแพร่ใหแ้กป่ระชาชน พงึพอใจของ การใหบ้ริการ

ขา่วสารราชการ ประชาชน ประชาชนผู้มา

๑๒ จดัอบรมและศึกษาดูงานคณะ เพิม่ประสิทธภิาพ จดัฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ เจา้หน้าที่ อบต. ส านักปลัด

 ผู้บริหาร ขา้ราชการ ลูกจา้ง การปฏบิติังานของ ด้านการบริหารองค์กร พงึพอใจของ ยางหกั  มีประสิทธิ

ประจ า พนักงานจา้งและสมาชิก หน่วยงาน ผู้เขา้ร่วม ภาพการปฏบิติั

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการ งานเพิม่ขึน้

ต าบลยางหกั

๑๓ จดังานรัฐพธิแีละโครงการตาม เพือ่จดัท ากจิกรรม จดักจิกรรม/โครงการสนองนโยบาย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ หน่วยงานสามารถ ส านักปลัด

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สนับสนุนนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล พงึพอใจของ ปฏบิติีงานราชการ

เร่งด่วนของรัฐบาล ผู้เขา้ร่วม สนองนโยบาย

๑๔ จดัท าขอ้มูลแผนที่ภาษแีละ เพือ่ใหม้ีขอ้มูล จดัจา้งท าขอ้มูลแผนที่ภาษแีละ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ อบต. ยางหกั กองคลัง

ทะเบยีนทรัพยสิ์น แผนที่ภาษแีละ ทะเบยีนทรัพยสิ์น ภาษทีี่จดัเกบ็ สามารถจดัเกบ็

ทะเบยีนทรัพยสิ์น ได้เพิ่มขึ้น ภาษไีด้เพิม่ขึน้

๑๕ จดังานวนัที่ระลึกท้องถิน่ไทย เพือ่ร าลึกถงึพระ จดักจิกรรมร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้บริหาร ขา้ราชการ ส านักปลัด

มหากรุณาธคุิณ ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า พงึพอใจของ สมาชกิสภาเจา้หน้าที่

ของรัชกาลที่  ๕ เจา้อยูห่วัที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน ผู้เขา้ร่วม ประชาชนน้อมร าลึก

ท้องถิน่ไทย กจิกรรม ถงึพระมหากรุณา

๑๖ จดังานวนัเฉลืมพนะชนมพรรษา เพือ่แสดงความจงรัก จดักจิกรรมน้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้บริหาร ขา้ราชการ ส านักปลัด

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ ภกัดีแด่สมเด็จพระเจา้ และเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้ยูห่วัและ พงึพอใจของ สมาชกิสภา เจา้หน้าที่

พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ ๙ อยูห่วัและพระบรมราชิ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ ๙ ผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้มส่ีวนร่วม

นาถ ใน รัชกาลที่  ๙ กจิกรรม เทิดพระเกยีรติแด่

สถาบันพระมหากษัติย์

๗๐

         ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุที่ ๔ พฒันาความอดุมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ แบบ   ผ.  ๐๑

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัราชบรีุ  ที่ ๕  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๕  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕.๑  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ อนุรักษพ์นัธกุรรมพชืเพือ่สนอง เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษพ์นัธุพ์ชืและปลูกปา่ไม้  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนพืน้ที่ เพิม่พืน้ที่ปา่ไม้ ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระทพรัตน ป่าไมใ้ห้แกช่มุชน ทดแทนพืน้ที่ปา่ไม้ที่ถกูบกุรุก ปา่ไม้เพิม่ขึน้ ลดภาวะเปน็พษิ

ราชสุดา สยามมกฎุราชกมุารี ทางอากาศ

๒ รณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและ รณรงค์ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละปริมาณ ลดปริมาณขยะ/ ส านักปลัด

ลดมลภาวะเป็นพิษต่อ คัดแยกขยะ และจดัต้ังธนาคารขยะ ขยะที่คัดแยกได้ มลภาวะเปน็พษิต่อ

ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อส่ิงแวดล้อม

๓ ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก เพื่อลดการพังทลายของ ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกในพืน่ที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนพืน้ที่ ลดการพงัทลาย ส านักปลัด

ดินและเพิ่มความชุ่มชื่น สาธารณที่เหมาะสม  เช่น ริมหว้ย ปลูกหญา้แผก ของดิน

๔ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างจติส านึกให้ ด าเนินการอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ สามารถลดภาวะ ส านักปลัด

ประชาชนตระหนัก เร่ืองภาวะโลกร้อน พงึพอใจของ โลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ผู้เขา้อบรม

๕ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินการอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ สามารถอนุรักษ์ กองการ

และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เร่ืองส่ิงแวดล้อม พงึพอใจของ ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาฯ

ผู้เขา้อบรม และส่ิงแวดล้อม

๖ รักน้ า  รักปา่  รักแผ่นดิน เพือ่สร้างจติส านึกให้ ด าเนินการสร้างจติส านึกใหป้ระชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ สามารถรักษา ส านักปลัด

ประชาชนรักน้ า รักปา่ รักน้ า รักปา่  รักแผ่นดิน พงึพอใจของ ทรัพยากรน้ า

รักแผ่นดิน ผู้เขา้ร่วม ปา่ไม้  ดิน

โครงการ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหกั  อ ำเภอปำกทอ่  จังหวัดรำชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๗๑



     ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบุรีที่ ๔ พัฒนาความอดุมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ แบบ   ผ.  ๐๑
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัราชบุรี  ที่ ๕  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๕  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕.๑  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗ สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ ๑.เพือ่เพิม่ประสิทธิ จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ด้านการเพิม่ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ๑.เพิ่มประสิทธภิาพ ส านักปลัด

เทคโนโลยเีกษตรต าบลยางหกั ภาพการผลิตสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร  ลดต้นทุนการผลิต พงึพอใจของ การผลิตสินค้าเกษตร

๑.ถา่ยทอดเทคโนโลยเีกษตร เกษตร ลดการใช้สารเคมี  พฒันาคุณภาพสินค้า ผู้เขา้ร่วม ๒.เพิ่มรายได้ให้

ด้านต่างๆใหเ้กษตรกร เช่น ปลูก ๒.เพือ่เพิม่รายได้ เกษตรใหม้ีคุณภาพ โครงการ เกษตรกร ลดต้นทุน

พชืสมุนไพร   เล้ียงปลาน้ าจดี ใหแ้กเ่กษตรกร การผลิต

๒.ส่งเสริมการท าเคร่ืองอปุโภค ลดต้นทุนการผลิต ๓.ยกระดับสืนค้า

และบริโภคที่ใช้ในชีวติประจ าวนั ๓.เพือ่พฒันา เกษตรให้มคุีณภาพ 

๓.อนุรักษท์รัพยากรและ ยกระดับสินค้า ปลอดจากสารเคมี

ส่ิงแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการ เกษตรใหม้ีคุณภาพ

ใช้ชีวภาพแทนสารเคมี ปลอดจากสารเคมี

๘ อนุรักษฟ์ืน้ฟแูหล่งน้ าภายใน เพือ่ฟืน้ฟแูละรักษา ด าเนินการฟืน้ฟแูหล่งน้ าต่างๆ  ในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่ง ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ต าบลยางหกั แหล่งน้ าใหม้ีน้ าใช้ ต าบลยางหกั เช่น ก าจดัวชัพชื ผักตบชวา น้ าที่สมารถ ตลอดปี

ตลอดปี ขดุลอกแผล่งน้ า ฟืน้ฟไูด้

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๗๒

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยำงหัก  อ ำเภอปำกท่อ  จงัหวดัรำชบรุี



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบรีุที ่๓ พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัดราชบรีุ  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
      ๑.๑  แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ส่งเสริมศิลปะ เพือ่ใหเ้ด็กมีจนิตนาการ จดักิจกรรมศิลปะ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เรียนรู้ศิลปะ   กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถถ่ายทอดเร่ือง เด็กปฐมวัยต าบลยางหกั พงึพอใจของ และถ่ายทอดจนิตนา
ราวผ่านงานศิลปะได้ ตามความเหมาะสม ผู้ร่วมกิจกรรม การมาเปน็งานศิลปะ

อยา่งน้อยปลีะคร้ัง
๒ การละเล่นของ เพือ่ใหเ้ด็กได้เรียนรู้ เด็ก ศพด. ยางหกั ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เรียนรู้การ   กองการศึกษาฯ

เด็กไทย การละเล่นของเด็กไทย จ านวน  ๑๑๐  คน พงึพอใจของ ละเล่นของเด็กไทย
ผู้ร่วมกิจกรรม

๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ใหเ้ด็กได้เรียนรู้วิชา เด็ก ศพด. ยางหกั ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เรียนรู้วิชา   กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์ส าหรับ วิทยาศาสตร์ส าหรับ จ านวน  ๑๑๐  คน พงึพอใจของ วิทยาศาสตร์และได้
เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ผู้ร่วมกิจกรรม ลงมือปฏบิติั

๔ เรียนรู้ภาษาอาเซ่ียน เพือ่ใหเ้ด็กได้เรียนรู้ เด็ก ศพด. ยางหกั ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เรียนภาษา   กองการศึกษาฯ

ภาษาอาเซ่ียน จ านวน  ๑๑๐  คน พงึพอใจของ อาเซ่ียน
ผู้ร่วมกิจกรรม

๕ ส่งเสริมพฒันาการ เพือ่ใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็ก ศพด. ยางหัก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กมีพฒันาการ   กองการศึกษาฯ

ทัง้  ๔  ด้าน ร่างกาย ครบทัง้ส่ีด้าน จ านวน  ๑๑๐  คน พงึพอใจของ ครบทัง้ส่ีด้าน
อารมณ์ สังคม สติ ผู้ร่วมกิจกรรม
ปญัญาและจติใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๗๓

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม เพือ่ใหเ้ด็กรู้จกัการดูแล เด็ก ศพด. ยางหัก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้รู้จกัการดูแล   กองการศึกษาฯ

และร่วมกันอนุรักษ์ จ านวน  ๑๑๐  คน พงึพอใจของ และร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ผู้ร่วมกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม

๗ สนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ใหเ้ด็กทกุคนได้รับ เด็ก ศพด. ยางหัก ๖๑๖,๐๐๐ ๖๑๖,๐๐๐ ๖๑๖,๐๐๐ ๖๑๖,๐๐๐ เด็กทกุคนได้ เด็กทกุคนได้รับ
อาหารกลางวัน สารอาหารครบถ้วน จ านวน  ๑๑๐  คน รับประทาน สารอาหารครบถ้วน   กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักโภชนาการ อาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ
๘ วัสดุอาหารเสริมนม เพือ่ใหเ้ด็กทกุคนได้ด่ืม เด็ก ศพด. ยางหัก ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ เด็กทกุคนได้ เด็กทกุคนได้ด่ืมนม

ส าหรับเด็กปฐมวัย นมและได้รับสารอาหาร และเด็ก  สพฐ. ด่ืมนม และได้รับสารอาหาร   กองการศึกษาฯ

และเด็ก สพฐ. ครบถ้วน ตามหลัก จ านวน  ๗๐๐  คน ครบถ้วน ตามหลัก
โภชนาการ โภชนาการ

๙ จดักิจกรรมวันเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็กในเขตต าบลยางหัก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กมีพัฒนาการ   กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ ด้านต่างๆครบถ้วน พึงพอใจของ ด้านต่างๆ  เหมาะสม

กล้าคิด กล้าท าและได้ ผู้ร่วมกจิกรรม กบัวัย  ได้เขา่ร่วม

แสดงออก กจิกรรมวันเด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

๗๔



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑ แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๐ ตรวจเยี่ยมบา้นเด็ก เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ เด็ก ศพด. ยางหกั ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตรวจเยี่ยมบา้น สร้างความสัมพนัธ์อันดี   กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย ระหว่างบา้น ศพด. เด็กเล็ก จ านวน  ๑๑๐  คน เด็ก ของศพด. ระหว่างบ้าน ศพด. และ

และรับทราบข้อมูลมา ทกุคน ทราบปญัหาความ
ปรับปรุง ศพด. ต้องการมาปรับปรุง

การจดัการศึกษา ศพด.

๑๑ พฒันาปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปฐมวัยที่ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ หลักสูตรปฐมวัย ได้หลักสูตรที่   กองการศึกษาฯ

หลักสูตรปฐมวัย การเรียนรู้ ทกัษะ ความคิด เหมาะสมกับ  ศพด. เหมาะสมกบั

และการท างานเปน็กลุ่ม ยางหกั การเรียนรู้ของเด็ก

๑๒ ปรับปรุงพฒันา เพือ่ให้ครูสามารถปรับ เด็ก ศพด. ยางหกั ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส่ือการเรียน ศพด. ได้ส่ือการเรียน   กองการศึกษาฯ

ส่ือการเรียนการสอน ปรุงส่ือการเรียนการสอน จ านวน  ๑๑๐  คน การสอนทีคิ่ด การสอนทีเ่หมาะสม

ศพด.  อบต.ยางหกั ให้เหมาะสมกบัเด็ก ศพด.  ใหม่หรือปรับปรุง กบัเด็ก 

 อบต.ยางหัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

๗๕



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๓ หลักประกันคุณภาพ เพือ่สร้างระบบประกนั ระบบประกนัคุณภาพ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ระบบประกนั มีระบบประกนั   กองการศึกษาฯ

ภายในและภายนอก คุณภาพการศึกษา ของ การศึกษา ศพด. อบต. คุณภาพผ่าน คุณภาพการศึกษาของ

ของศพด. อบต. ศพด. อบต.ยางหัก และ ยางหัก  ทีไ่ด้รับรอง การประเมิน ศพด. อบต. ยางหัก

ยางหกั จดัเตรียมความพร้อม มาตรฐาน ทีผ่่านการประเมิน

ในการประเมินระบบ มาตรฐานจากหน่วย

ประกนัคุณภาพการศึกษา งานภายนอก

๑๔ จดัประชุมผู้ปกครอง เพือ่รับทราบความคิดเห็น ผู้ปกครองและคณะ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนผู้ปกครอง ได้ขอ้มูลต่างๆ  มา   กองการศึกษาฯ

และคณะกรรมการ มาปรับปรุงการด าเนินงาน กรรมการต่างๆ ของ และคณะกรรม ปรับปรุงการบริหาร

ต่างๆ ของ  ศพด. ของ ศพด.อบต. ยางหัก ศพด.อบต. ยางหัก การทีเ่ขา้ประชมุ งาน ของ ศพด. 

อบต.ยางหกั อบต. ยางหัก

๑๕ ก่อสร้างร้ัวรอบ เพือ่ปอ้งกันเหตุร้าย กว้าง  ๖๐   เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร้ัวรอบอาคาร เด็กเล็กมีความ   กองการศึกษาฯ

อาคารศูนยพ์ฒันา สร้างความปลอดภยั ยาว   ๒๐๐  เมตร ศูนยพ์ฒันา ปลอดภยัในชีวิต
เด็กเล็ก ใหก้ับเด็กเล็ก   สูง  ๑.๒๐  เมตร เด็กเล็ก เพิม่ขึ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๗๖



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖ ปรับปรุงทอ่ระบาย เพือ่ใหร้ะบายน้ า วางท่อระบายน้ า ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ทอ่ระบายยาว สามรถระบายน้ า   กองการศึกษาฯ

น้ ารอบอาคาร ปอ้งกันน้ าทว่มขัง รอบอาคาร ศพด. ๑๐๐  เมตร ได้รวดเร็วและปอ้งกัน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ยาว ๑๐๐  เมตร น้ าทว่มขัง

๑๗ สนามเด็กเล่นพร้อม เพือ่ใหเ้ด็กมีสถานที่ กอ่สร้างสนามพร้อม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ สนามเด็กเล็ก เด็กมีสถานทีอ่อก   กองการศึกษาฯ

ติดต้ังเคร่ืองเล่น ออกก าลังกาย และ ติดต้ังเคร่ืองเล่น ๑ ชดุ พร้อมเคร่ืองเล่น ก าลังกายและเสริม
ส าหรับเด็ก เสริมสร้างกล้ามเนือ้ สร้างกล้ามเนือ้

๑๘ ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพือ่ปอ้งกันเชื้อโรคและ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 0 ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ เตาเผาขยะ ปอ้งกันเชื้อโรคและ   กองการศึกษาฯ

มีสถานทีก่ าจดัขยะ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด จ านวน  ๑  เตา มีสถานทีก่ าจดัขยะ
๑๙ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพือ่ใหค้รูผู้ดูแลเด็กและ จดัอบรมการปอ้งกัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนยพ์ฒันาเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและ   กองการศึกษาฯ

ปลอดโรค เด็กมีความรู้เร่ืองโรค โรคระบาดในเด็ก ปลอดโรคระบาด เด็กมีความรู้เร่ืองโรค
ระบาดต่างๆ ระบาดต่างๆ เพิม่ขึ้น

๒๐ ประกวดหนูน้อย เพือ่ป้องกันโรคฟันผุ เด็ก ศพด. ยางหัก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จดัประกวด ปอ้งกันโรคฟนัผุ   กองการศึกษาฯ

ยิ้มสวย ในเด็ก จ านวน  ๑๑๐  คน หนูน้อยยิ้มสวย ในเด็ก
ปลีะคร้ัง

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

๗๗
รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๑ ปรับปรุงต่อเติม เพือ่ใหม้ีพืน้ทีใ่ช้สอย ปรับปรุงอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อาคารศูนย์ มีพืน้ทีใ่ช้สอยเพิม่ขึ้น   กองการศึกษาฯ

อาคารและบริเวณ ส าหรับจดักิจกรรมต่างๆ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจดักิจกรรม
โดยรอบอาคาร ของเด็กเล็กและสร้าง ๑.ติดต้ังมุง้ลวดและ และสร้างความปลอด
ศูนยพ์ฒันา ความปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก ปรับปรุงหน้าต่างประตู ภยัใหแ้ก่เด็กเล็ก
เด็กเล็ก ๒.ปพูืน้กระเบือ้ง

กว้าง ๖ ม. ยาว ๘ ม.
๓.สร้างทีแ่ปรงฟนั
กว้าง ๐.๕ ม. ยาว ๔ ม.
๔.สร้างทีล้่างจาน
กว้าง ๐.๕ ม. ยาว ๒ ม.

๒๒ อบรมใหค้วามรู้ เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กมี จดัอบรมใหผู้้ปกครอง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก ปอ้งกันโรคระบาด   กองการศึกษาฯ

โรคระบาดในวัยเด็ก ความรู้เร่ืองโรคระบาด เด็ก  จ านวน  ๕๐ คน ปลอดโรคระบาด ในเด็กปฐมวัย
ของเด็กเล็ก

๒๓ ตรวจสุขภาพเด็ก เพือ่ปอ้งกันโรคและ จดับริการตรวจสุขภาพ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตรวจสุขภาพ ปอ้งกันโรคและเด็ก   กองการศึกษาฯ

ประจ าปี ตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจ าปี ปลีะคร้ัง มีสุขภาพแข็งแรง

๗๘
รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๔ ฝึกอบรมและทศัน ๑.เพือ่ใหเ้ด็กเรียนรู้จาก จดัทศันศึกษานอก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เรียนรู้จาก   กองการศึกษาฯ

ศึกษาดูงานศูนย์ ประสบการณ์ตรง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พึงพอใจของ ประสบการณ์ตรง

พฒันาเด็กเล็ก ๒.เพือ่ใหเ้ด็กเกิดทกัษะการ ปลีะคร้ัง ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม และเกดิทักษะแสวง

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หาความรู้ด้วยตนเอง

๒๕ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหม้ีสถานทีป่ระชา สร้างบอร์ดประชา ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ติดต้ังจดุประชา มีสถานทีป่ระชา   กองการศึกษาฯ

สัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารราชการสัมพันธ์กว้าง 0.5 เมตร สัมพันธ์ สัมพนัธ์ข่าวสาร
ยาว  1  เมตร ราชการ

๒๖ แหล่งเรียนรู้นอก เพือ่ใหเ้ด็กเกิดทกัษะ สร้างแหล่งเรียนรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ แหล่งเรีบนรู้ เด็กเกดิทักษะแสวง   กองการศึกษาฯ

หอ้งเรียน การแสวงหาความรู้ นอกห้องเรียน นอกห้องเรียน หาความรู้ด้วยตนเอง

ด้วยตนเอง จ านวน  ๑ แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๗๙

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๗ ปรับปรุงภมูืทศัน์ เพือ่ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนา สร้างสวนหยอ่ม ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ พืน้ทีท่ีป่รับปรุง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี   กองการศึกษาฯ

รอบศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กให้สวยงามและ พร้อมจดัสวนไม้ดอก ภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบ

เด็กเล็ก เป็นระเบียบ  ร่มร่ืน ไม้ประดับบริเวณรอบ สวยงาม
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

๒๘ บณัฑิตน้อย เพือ่ใหเ้ด็กมีความภาค จดักิจกรรมบณัฑิตน้อย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กและผู้ปกครอง   กองการศึกษาฯ

ภมูิใจในสถานศึกษาและ ปลีะคร้ัง พงึพอใจของ มีความรู้สึกภาคภมูิใจ
ผู้ปกครองร่วมยนิดี เด็กปฐมวัยและ ในการเรียน การสอน
ความส าเร็จของลูกหลาน ผู้ปกครอง ของ ศพด. ยางหกั

๒๙ ก่อสร้างถนน  คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไป-มา ก่อสร้างถนน  คสล. ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนสัญจรไป-มา
ทางเข้า ศูนยพ์ฒันา สะดวก  ปลอดภยั กว้าง  ๖  เมตร  ยาว ๒๐๐  เมตร สะดวก
เด็กเล็ก อบต.  ยางหกั ๒๐๐  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

๘๐



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
      ๑.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ จดักิจกรรมวันพอ่ เพือ่เทดิพระเกียรติ ร.๙ จดักิจกรรมวันพอ่ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้แสดงความ   กองการศึกษาฯ

เด็กได้แสดงความกตัญญู ปลีะคร้ัง พงึพอใจของ กตัญญูกตเวทต่ีอพอ่
กตเวทต่ีอพอ่ ผู้ร่วมกิจกรรม เทดิพระเกียรติ ร. ๙

๒ จดักิจกรรมวันแม่ เพือ่เทดิพระเกียรติสมเด็จ จดักิจกรรมวันแม่ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้แสดงความ   กองการศึกษาฯ

พระบรมราชินีนาถ ร.๙ ปลีะคร้ัง พงึพอใจของ กตัญญูกตเวทต่ีอแม่
และเด็กได้แสดงความ ผู้ร่วมกิจกรรม เทดิพระเกียรติสมเด็จ
กตัญญูกตเวทต่ีอแม่ พระบรมราชินีนาถ ร. ๙

๓ จดัพธิีไหว้ครู  ศพด. เพือ่ใหเ้ด็กได้ระลึกถึง จดักิจกรรมพธิีไหว้ครู ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้ระลึกถึงพระคุณ   กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พระคุณของครูและ ปลีะคร้ัง พงึพอใจของ ของครู ปลูกฝังคุณธรรม
ปลูกฝังคุณธรรมใหเ้ด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ใหเ้ด็ก

๔ จดักิจกรรมวันส าคัญ เพือ่ใหเ้ด็กได้เข้าร่วม จดักิจกรรมวันส าคัญ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน   กองการศึกษาฯ

ทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมวันส าคัญทาง ทางพระพทุธศาสนา พงึพอใจของ ส าคัญพระพทุธศาสนา
พระพทุธศาสนา ปลีะ  ๓   คร้ัง ผู้ร่วมกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

๘๑



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
      ๑.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕ ประเพณีแหเ่ทยีน เพือ่รักษาและสืบทอด จดักิจกรรมประเพณี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ได้สืบทอดประเพณี   กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา ประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษาแหเ่ทยีนเข้าพรรษา พงึพอใจของ แหเ่ทยีนเข้าพรรษา
ผู้ร่วมกิจกรรม

๖ ประเพณีวันขึ้นปใีหม่ เพือ่ใหเ้ด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมจดักิจกรรมประเพณี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้เข้าร่วม   กองการศึกษาฯ

วันขึ้นปใีหม่และสร้างเสริม วันขึ้นปใีหม่ พงึพอใจของ กิจกรรมวันขึ้นปใีหม่
ประสบการณ์ทางสังคม ผู้ร่วมกิจกรรม และสร้างเสริมประสบ
ใหเ้ด็ก การณ์ทางสังคม

๗ ประเพณีข้าวห่อ เพือ่รักษาและสืบทอด จดังานประเพณีข้าวหอ่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ รักษาและสืบทอด   กองการศึกษาฯ

กะเหร่ียง ประเพณีข้าวหอ่กะเหร่ียง กะเหร่ียง พึงพอใจของ ประเพณีข้าวหอ่

ผู้ร่วมกจิกรรม กะเหร่ียง
๘ บรรพชาสามเณร เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม บรรพชาสามเณร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กมีคุณธรรมและ   กองการศึกษาฯ

ภาคฤดูร้อน และจริยธรรมให้เด็ก จ านวน  50  พึงพอใจของ จริยธรรมเพิม่ขึ้น
ผู้ร่วมกจิกรรม

๙ แข่งขันกีฬายุวชน เพือ่เสริมสร้างทักษะ จัดแข่งขันกีฬาระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ยุวชนมีศักยภาพ   กองการศึกษาฯ

ด้านกีฬาให้ยุวชน ยุวชนต าบล พึงพอใจของ ด้านกีฬาเพิม่ขึ้น
ผู้ร่วมกจิกรรม

๘๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
      ๑.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐ เข้าค่ายยุวชน เพือ่เสริมสร้างทักษะ จัดเข้าค่ายยุวชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ยุวชนมีทักษะ   กองการศึกษาฯ

ต าบลยางหัก ด้านสังคมของยุวชน ต าบลยางหัก พึงพอใจของ ด้านสังคมเพิม่ขึ้น
ผู้ร่วมกจิกรรม

๑๑ ส่งเสริมภมูิปญัญา เพือ่ใหเ้ด็กได้รู้จกัภมูิ เด็ก ศพด. ยางหัก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้รู้จกัภูมิปัญญา   กองการศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น ปญัญาทอ้งถิ่น และ จ านวน  ๑๑๐  คน พึงพอใจของ ท้องถิ่น และภาษา

ภาษาทอ้งถิ่น ผู้ร่วมกจิกรรม ท้องถิ่น

๑๒ จดัแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมการเล่น จัดแข่งขันกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชนมีทักษะ   กองการศึกษาฯ

ต าบลยางหกั กีฬาในระดับต าบล ประจ าต าบลปีละคร้ัง พึงพอใจของ กีฬาเพิม่ขึ้นและมี
และสร้างความสามัคคี ผู้ร่วมกจิกรรม ความสามัคคี

๑๓ จดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่พฒันาศักยภาพ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ นักกีฬามีทักษะ   กองการศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาต่างๆ ของนักกีฬาใหเ้พิม่ขึ้น ทุกระดับ พึงพอใจของ ด้านกีฬาเพิม่ขึ้น
ระดับต าบล, ผู้ร่วมกจิกรรม

อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

๘๓

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี
รายละเอียดโครงการพัฒนา / แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - แรงสูง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุก ให้ครอบคลุมพื้นที่ต าบลยางหัก  ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
แรงต่ า - แรงสูง ครัวเรือน ๑.บ้านนายชะลอ สาตสาย  หมู ่ ๑ ที่มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

พร้อมเปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นขนาด ๕๐  วตั
๒.ซอยเขากลางเมือง หมู ่ ๑
๓.บ้านนายอัฐ ซอยสามัคคี   หมู ่ ๑
๔.ซอยหล้งเขา   หมู ่ ๑
๕.ซอยลีลาวดี   หมู ่ ๒
๖.ซอยส านักสงฆธ์รรมสาละ - เขาตกน้ า
๗. ซอยพุงูเห่า - ตากแดด  หมู ่ 2
๘.  ซอยพุคา  หมู ่ ๒
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ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ๙.ซอยอุดมทรัพย์ - รางม่วง  หมู ่ ๒ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุก 10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
แรงต่ า - แรงสูง ครัวเรือน ป่ามะค่า หมู ่ ๓ ที่มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้
แรงต่ า - แรงสูง ครัวเรือน 11.ขยายเขตไฟฟ้าเขาหัวเราะ หมู ่3                     

12.ซอยวงัหิน  หมู ่ 3
13.ซอย  ๑  พุหวาย หมู ่ ๔
14.กลุ่มบ้านนายสาย  หมู ่ ๔
15.ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสู.  ซอยบ้านเก่า
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู ่ ๖
16.ซอยหนองผักตบ   หมู ่ ๖
17.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/
แรงสูง ซอยหนองไผ่- อ่างเก็บน้ า
ประปาหมู ่ ๔  พร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้า  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร
18.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง 
 ซอยพุหิน หมู ่ ๔
19.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสนั่น  
ศรีทองแท้ถึง บ้านนายผล บุญทว ี หมู ่ ๕

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน 20.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุก ข้างโรงเรียนบ้านยางคู่  หมู ่ ๖ ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
แรงต่ า - แรงสูง ครัวเรือน พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

21.บ้านนายรุ่ง   แสงเจริญ  หมู ่ ๗
22.ซอยพุกระถิน  หมู ่ ๘
23.บ้านนายแก้ว   หมู ่๘
24.ขยายเขตไฟฟ้าหน้าวดัลานคา
เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า หมู ่๘

๒ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าประปา ๓๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ้า ผลิตน้ าประปา เพชรในฝัน  หมู ่ ๔ ไฟฟ้าใช้ผลิต

น้ าประปา
๓ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าประปา ๓๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ประชาชนมี

ขยายเขตไฟฟ้า ผลิตน้ าประปา บ้านยางคู่  หมู ่ ๖ ไฟฟ้าใช้ผลิต
น้ าประปา
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    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
      ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ สนับสนุนการด าเนิน ประชาชนได้รับ สนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชน ส านักปลัด

งานสาธารณสุข บริการสาธาราณ มูลฐาน   ทั้ง ๘ หมูบ่้าน ครัวเรือน มีสุขภาพ
มูลฐาน ๘ หมูบ่้าน สุขมูลฐานอย่าง ที่ได้รับบริการ แข็งแรง  

ทั่วถึง สาธารณสุข
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
      ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ บูรณาการป้องกันและ ลดการแพร่ระบาด อุดหนุน ศป.ปส. อ.ปากท่อ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ชุมชนปลอด ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด ของยาเสพติดใน ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ติดยา ยาเสพติด
อ าเภอปากท่อ พื้นที่ต าบลยางหัก ยาเสพติดในพื้นที่ต าบลยางหัก เสพติดลดลง

และอ าเภอปากท่อ

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)
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ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐2
๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  ที่  ๔ การพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 
      ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 อุดหนุนงานวนัมะม่วง เพื่อส่งเสริม อุดหนุนอ าเภอปากท่อจัดงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมี ส านักปลัด

และของดี อ าเภอ การท่องเที่ยว วนัมะม่วงและของดีอ าเภอปากท่อ นักท่องเที่ยว รายได้เพิ่มขึ้น
ปากท่อ อ าเภอปากท่อ เดินทางใน

เพิ่มมากขึ้น
2 อุดหนุนงานกาชาด เพื่อส่งเสริม อุดหนุนจังหวดัราชบุรีจัดงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมี ส านักปลัด

จังหวดัราชบุรี การท่องเที่ยว กาชาดราชบุรี นักท่องเที่ยว รายได้เพิ่มขึ้น
จังหวดัราชบุรี เดินทางใน

เพิ่มมากขึ้น
๓ อุดหนุนศูนย์ประสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ จัดให้มีสถานที่กลางในเขต  ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ มีสถานที่กลาง เพิ่มประสิทธิ ส านักปลัด

การจัดซ้ือจัดจ้าง ภาพในการ อ าเภอปากท่อในการเปิดซอง ใช้ในการ ภาพการจัด
อ าเภอปากท่อ จัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือจัดจ้าง ซ้ือจัดจ้าง

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

88
    รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๖  การส่งเสริมการศึกษาและกีฬากิจกรรมนันทนาการ  การรักษา ศาสนา ศิลปะ  และภมูิปัญญาท้องถิ่น
      ๑.๑ แผนงานการศึคกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนอาหาร เพื่อให้เด็กได้ อุดหนุนโรงเรียนจัดจ้างท า ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก นักเรียนได้รับ  กองการ

กลางวนั ส าหรับ สารอาหาร อาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียน นักเรียนที่ได้ สารอาหารครบ ศึกษาฯ
เด็กนักเรียน ครบถ้วนตาม รับประทาน ถ้วนตามหลัก

หลักโภชนาการ อาหาร โภชนาการ
กลางวนั

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๘๙
    รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
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แบบ  ผ  0๒  อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกจิ



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ ผ.  ๐3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
๑ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

บา้นตากแดดด- หนอง มีถนนใช้สัญจร ๖  เมตร ยาว 5,200   5,2๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร 
ปลาไหล -ทา่ยาง ได้สะดวก รวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร  ไปมาสะดวก
หมู่ ๒ - หมู่ ๓

๒ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง   ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

สายตะเคียนสูง  มีถนนใช้สัญจร ๖ เมตร ยาว ๑,0๕0   ๑,0๕0  เมตร ถนนใช้สัญจร 
หมู่  ๓ ได้สะดวก รวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร  ไปมาสะดวก

๓ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง   ๔,๗๕๐,๐๐๐ ๔,๗๕๐,๐๐๐ ๔,๗๕๐,๐๐๐ ๔,๗๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

พุกระถิน  หมู่  ๘ มีถนนใช้สัญจร ๖  เมตร ยาว 5,200   ๕,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร 
ได้สะดวก รวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร  ไปมาสะดวก

90
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ ผ.  ๐3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
๔ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยางกวา้ง  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

ซอยพุปะหงั   หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐  เมตร ถนนใช้สัญจร
เมตร  ๐.๑๕ เมตร ไปมาสะดวก

๕ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง   ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

ปา่มะค่า -หนองไม้แกน่ มีถนนใช้สัญจร ๖ เมตร ยาว ๓,0๐0   ๓,0๐0  เมตร ถนนใช้สัญจร 
หมู่  ๓ ได้สะดวก รวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร  ไปมาสะดวก

๖ กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง   ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

พุหวาย - ไทยประจัน มีถนนใช้สัญจร ๖  เมตร ยาว 3,500   3,5๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร 
หมู่  ๔ - หมู่  ๕ ได้สะดวก รวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร  ไปมาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 

องค์การบริหารสว่นต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

91



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.  ๐3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
๗ กอ่สร้างอาคารผลิตปุย๋ เพื่อใหม้ีการผลิต กอ่สร้างอาคารผลิตปุย๋ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อาคารผลิตปุย๋ เกษตรกรมี กองช่าง

หมักชีวภาพบา้นลานคา ปุย๋ใหเ้พียงพอต่อ หมักชีวภาพบา้นลานคา  หมักชีวภาพ รายได้เพิ่มขึ้น 
หมู่ ๘  ต าบลยางหกั ความต้องการของ ขนาดกวา้ง ๑๐ เมตร  จ านวน ๑ อาคาร และลดต้นทนุ
 อ าเภอปากทอ่ เกษตรกร ลด ยาว ๒๐ เมตร อาคาร พร้อมอาคาร การผลิต
จังหวดัราชบรีุ ต้นทนุการผลิต เกบ็วสัดุและหอ้งน้ า เกบ็วสัดุ  หอ้งน้ า

และรักษาดินใหม้ี ขนาดกวา้ง  ๕  เมตร ลานตากปุย๋
ความอดุสมบรูณ์ ยาว ๑๕ เมตร  

ลานตากปุย๋ กวา้ง ๑๕
เมตร ยาว ๒๐ เมตร

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

92



ผ 03  หน้า 90 - 92

แบบ  ผ  0๓  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๕
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์ -   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  ๑,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
ฝายพุไทร  หมู่  ๑ หนา 0.05  เมตร  

๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
ตากแดด - เขาตกน้ า   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร  ๓,๔๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๒ หนา 0.05  เมตร  

๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
ตากแดด -รางม่วง - มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร   3,4๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
พุงูเห่า  หมู่ ๒ หนา 0.05  เมตร  

๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
หน้าฟาร์มแพะ - มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร   ๓,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
อ่างเก็บน้ า  หมู่ ๒ หนา 0.05 เมตร

๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
ทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๕
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

ป่ามะค่า-หนองไม้แก่น   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร   ๓,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่ ๓ หนา 0.05 เมตร

๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
มะเด่ือเหลือง -  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร   7,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
ป่ามะค่า หมู่ ๓  หนา 0.05 เมตร

๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
เขาหัวแดง   หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร
๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

เขาหัวเราะ   หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หนา 0.05 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๕
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

หินสีสายใน   หมู่ ๔ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร   1,6๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หนา 0.05 เมตร

๑๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
หนองไผ่  หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร

๑๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
พหุวาย - ไทยประจนั มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร   ๓,๕๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่ 4- หมู่  ๕ หนา 0.05 เมตร

๑๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
เขาน้อย  - อา่งเกบ็น้ า มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร   ๑,๒๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
พกุรูด หมู่ 4 หนา 0.05 เมตร

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ  ผ.  ๐๕

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

เพชรในฝัน-เขื่อนพุกรูดมีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร   ๑,๖๐๐  เมตร ถนนใช้สัญจร
(ซอย  ๓)  หมู่ ๔  หนา 0.05 เมตร

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
วังมังกร หมู่  ๕ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   ๑,๕๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร
16 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

เลียบล าห้วยแม่ประจนั มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   ๑,๕๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๕ หนา 0.05 เมตร

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
หนองหลวง-พนุ้ าซึม มีถนนใช้สัญจร ยาว 5,5๐๐ เมตร   5,5๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๖ หนา 0.05 เมตร

๑๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
บ้านเก่า - หนองหลวง มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
(ซอย ๒)  หมู่ ๖  หนา 0.05 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๙๗
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ  ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

หนองผักตบ  หมู่  ๖ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หนา 0.05 เมตร

๒๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
พุตะแบก  หมู่  ๗ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,7๐๐ เมตร   ๒,7๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร

๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
สันเขื่อนอ่างเก็บน้ า มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
ห้วยศาลา  หมู่  ๗ หนา 0.05 เมตร

๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
พุเตาตก1 -พุเตาตก 2 มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๗ หนา 0.05 เมตร

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
มิตรอนันต์  หมู่  ๔ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร

หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๙๘
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ  ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
24 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

พุเตาตก - ช่องเจ็กโต๊ะ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   ๒,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๗ หนา 0.05 เมตร

๒๕ ก่อสร้างสะพาน คสล.  เพือ่ใหป้ระชาชนมี สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สะพาน ๑  แหง่ ประขาขนม ี กองช่าง

รางม่วง  ข้ามห้วย มีสะพานใช้สัญจร ยาว ๕๐ เมตร สะพานใช้สัญจร

หนองปลาไหล หมู่  ๒
26 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมี สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สะพาน ๑  แหง่ ประขาขนม ี กองช่าง

หนองปลาไหล ข้าม มีสะพานใช้สัญจร ยาว ๗๐ เมตร สะพานใช้สัญจร

ห้วยหนองปลาไหล
หมู่  ๒

27 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมี สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ สะพาน ๑  แหง่ ประขาขนม ี

ซอยวังตะเคียน  ข้าม มีสะพานใช้สัญจร ยาว ๕๐ เมตร สะพานใช้สัญจร กองช่าง
ห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๓

๙๙
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
28 ก่อสร้างสะพาน คสล.  เพือ่ให้ประชาชนมี สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สะพาน ๑  แหง่ ประขาขนม ี กองช่าง

ทรัพย์สมบูรณ์ ข้าม มีสะพานใช้สัญจร ยาว ๕๐ เมตร สะพานใช้สัญจร

ห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๓ ได้สะดวก

29 ติดต้ังป้ายจราจรใน เพือ่ให้ประชาชน ติดต้ังป้ายจราจร,ป้ายเตือน  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนป้าย ประชาชนมี กองช่าง

เขตต าบลยางหัก มีตวามปลอดภัย จ านวน  ๓๐  ป้าย ต่างๆ ทีติ่ดต้ัง ความปลอดภัย

ในการใช้เส้นทาง เสร็จ เพิม่ขึ้น

ได้สะดวก

๓๐ ติดต้ังไฟฟ้ารายทาง เพือ่ให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้ารายทาง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สาธารณะภายใน มีความปลอดภัย สาธารณะ จ านวน ๒๐๐ หลอดไฟฟ้า ความปลอดภัย
ต าบลยางหัก ในการใช้สัญจร ดวง ทีติ่ดต้ังได้ เพิม่ขึ้น

๓๑ ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่ให้ประชาชน ติดต้ังกล้องวงจรปิดถนน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ติดต้ังกล้อง ประชาชนมี กองช่าง

ถนนบ้านลานคา มีความปลอดภัย บ้านลานคา  จ านวน ๓ จุด วงจรปิด ความปลอดภัย
หมู่  ๘ ต าบลยางหัก ในการใช้สัญจร จ านวน  ๓ จุด เพิม่ขึ้น

๑๐๐
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๒ ขยายท่อเกษตร  เพือ่ให้ประชาขน ขยายเขตท่อเกษตร  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาว ประชาชนมีน้ า กองช่าง

 ต าบลยางหัก มีน้ าใช้อุปโภค ต าบลยางหัก หมู่ ๑,2,3,4 ท่อเกษตร ใช้อุปโภค
 ,5,6,7 และ หมู่  ๘ ๕,๐๐๐  เมตร
 ระยะทาง  ๕,๐๐๐  เมตร  

๓๓ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่ให้ประชาขน ขดุเจาะบ่อบาดาลในเขต ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนบ่อ ประชาชน กองช่าง

ต าบลยางหัก มีน้ าใช้อุปโภค ต าบลยางหัก หมู่ ๑,2,3 บาดาลทีขุ่ด มีน้ าใช้อุปโภค
,4,5,6,7 และ หมู่  ๘  

๓๔ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  เพือ่ให้ประชาขน กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าขนาด ๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อา่งเกบ็น้ า ประชาชนมี กองช่าง
 รางคยี หมู่  ๒  มีน้ าใช้อปุโภค กลาง รางคย ีหมู่  ๒  จ านวน ๑ อา่ง น้ าใช้อปุโภค

๓๕ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  เพือ่ให้ประชาขน กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าขนาด ๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อา่งเกบ็น้ า ประชาชนมี กองช่าง
 อุดมทรัพย์ หมู่  ๒  มีน้ าใช้อปุโภค เล็กอดุมทรัพย ์หมู่  ๒  จ านวน ๑ อา่ง น้ าใช้อปุโภค

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๑๐๑



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๑  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที ่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๖ ก่อสร้างเขื่อนพุไทร  เพือ่ให้ประชาขน กอ่สร้างเขื่อนกั้นน้ าพไุทร ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ เขื่อนกั้นน้ า ประชาชนมี กองช่าง

 หมู่  ๗  ต าบลยางหัก มีน้ าใช้อปุโภค หมู่  ๗  ต าบลยางหัก จ านวน ๑ น้ าใช้อปุโภค

๓๗ ท่อส่งน้ าอ่างพุไทร เพือ่ให้ประชาขน ก่อสร้างท่อส่งน้ าอ่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ท่อน้ า ยาว ประชาชนมี กองช่าง

 มาบ้านท่ายาง  มีน้ าใช้อปุโภค  พุไทรมาบ้านท่ายาง  ๑,๐๐๐  เมตร น้ าใช้อปุโภค

หมู่  ๓ หมู่  ๓

๓๘ ขุดลอกอ่างเก็บน้ า   เพือ่ให้ประชาขน ขดุลอกอา่งเกบ็น้ า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนอา่ง ประชาชนมี กองช่าง

ต าบลยางหัก มีน้ าใช้อปุโภค ไทยประจนั  หมู่  ๕ ทีข่ดุลอก น้ าใช้อปุโภค

หินสีตอนบน (พไุม้แดง) หมู่  ๔

ประปาพหุวาย หมู่  ๔

บ้านพกุรูด หมู่  ๔

หนองหลวง หมู่  ๖

ห้วยศาลา หมู่  ๗

ลานคา หมู่  ๘

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๑๐๒
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบ  ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที ่ ๖  การส่งเสริมการศึกษาและกฬีา  นันทนาการ การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
      ๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ กอ่สร้างสนามกฬีา เพือ่ให้มีสนามกฬีา ก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ สนามกฬีา ต าบลยางหกั กองการศึกษาฯ

ต าบลยางหัก หมู่   ๖             ประจ าต าบลยางหัก ต าบลยางหัก  พร้อมติดต้ัง ๑  แห่ง มสีนามกฬีา

บ้านยางคู่ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดแข่งขันกฬีา

ประเภทต่างๆ

๒ กอ่สร้างสนามฟตุซอล เพือ่ให้ประชาชน สร้างสนามฟุตซอล  หมู่ 3 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สนามฟตุซอล ประชาชน กองการศึกษาฯ

หมู่  ๓  บ้านท่ายาง ได้ออกก าลังกาย บ้านท่ายาง พร้อมติดต้ัง ๑  แห่ง ได้ออกก าลีง

ไฟฟ้าแสงสว่าง กาย

๓ กอ่สร้างสนามฟตุซอล เพือ่ให้ประชาชน สร้างสนามฟุตซอล หมู่  ๘ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สนามฟตุซอล ประชาชน กองการศึกษาฯ

หมู่  ๘  บ้านลานคา ได้ออกก าลังกาย บ้านลานคา พร้อมติดต้ัง ๑  แห่ง ได้ออกก าลีง

ไฟฟ้าแสงสว่าง กาย

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๑๐๓
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 



    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที ่๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที ่๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบ ผ. ๐๕

๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที ่ ๖  การส่งเสริมการศึกษาและกฬีา  นันทนาการ การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
      ๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔ ก่อสร้างโดมหลังคา  เพือ่ให้ประชาชน ก่อสร้างโดมหลังคา ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ โดมหลังคา ประชาชนมี ส านักปลัด

ลานกีฬา คสล. หมู่ ๕ ได้ออกก าลังกาย แบบแมททัลชิท ๑  หลัง คุณภาพชีวิต
บ้านไทยประจัน ทีดี่เพิม่ขึ้น

๕ กอ่สร้างลานกฬีา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างลานกฬีาพร้อม ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ลานกฬีา ประชาชนมี ส านักปลัด

ได้ออกก าลังกาย จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน คุณภาพชวีติ

หมู ่ ๓  บา้นทา่ยาง ๓ แหง่ ทีด่ีเพิ่มขึ้น

หมู ่ ๖  บา้นยางคู่

หมู ่ ๗  บา้นหว้ยศาลา

๖ กอ่สร้างโดมหลังคา  เพือ่ให้เด็กนักเรียน กอ่สร้างโดมหลังคา ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ โดมหลังคา นักเรียนมีสถาน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา มีสถานทีจ่ดักจิกรรม แบบแมททัลชิท จ านวน ๑ หลัง จดักจิกรรม
หมู่  ๗ ต่างๆ บ้านห้วยศาลา  หมู่  ๗ ต่างๆ

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

๑๐๔
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวดัราชบรุี
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แบบ  ผ  05  ประสานโครงการพฒันาจงัหวัด



แบบ ผ.๐6

    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที่ ๓ พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนนัทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาท้องถิ่น  

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดท าสมุดบนัทกึ 1.เพือ่เสริมสร้างทัศนคติ จดัพิมพ์สมุดบนัทึก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สมุดบนัทึก เด็กรู้จักการท า กองการศึกษาฯ

ความดี ทีดี่ใหแ้ก่เด็กรู้จกัการท า ความดีและใหเ้ด็ก ความดีจ านวน ความดี มีวนิัย
ความดี และน าไปประพฤติ บนัทึกกิจกรรมท า  ๑๐๐ เล่ม มีคุณธรรมและ  

ปฎบิติัในชีวิตประจ าวัน ความดี จ านวน จริยธรรมเพิ่มขึ้น
2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กดีมีวินยั   ๑1๐ เล่ม

คุณธรรม  จริยธรรม

๒ ส่งเสริมหนูน้อย เพื่อปลูกฝังมารยาททีดี่ใหแ้ก่ สอนมารยาทไทยใหเ้ด็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กผ่านการ เด็กรู้จักมารยาท กองการศึกษาฯ

มารยาทงาม เด็กและน าไปปฏบิติัได้ ปฏบิติั จ านวน ๑๑๐ คน ฝึกมารยาท ไทยและปฏบิติั
ไทย จ านวน ได้สวยงาม
๑๑๐  คน

105

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



แบบ ผ.๐6

    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรีที่ ๓ พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กฬีา กจิกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  
 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓ แต่งผ้าไทยมาเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กแต่งชุดไทย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เด็กแต่งชุดไทย เด็กรู้สึกภาคภมูิใจ กองการศึกษาฯ

และภาคภมูิใจทีเ่ปน็คนไทย จ านวน  ๑๑๐  คน จ านวน ๑๑๐ คน ในความเปน็ไทย

๔ จดัท าสมุดรายงาน เพือ่ใหม้ีการบนัทึกข้อมูล เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สมุดรายงาน น าข้อมูลพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ประจ าตัวเด็ก พัฒนาการของเด็กเล็กและ จ านวน  ๑๑๐  คน ประจ าตัวเด็ก ของเด็กไปแก้ไข
ศพด. 01 และ 02 น าข้อมูลแก้ไขลักษณะที่ จ านวน ๑๑๐ คน ลักษณะทีไ่ม่พึง

ไม่พึงประสงค์ ประสงค์

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๑๐๖
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แบบ  ผ  0๖  โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง  

  โดยไม่ใช้งบประมาณ



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานป้องกนั รถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

ภายใน และขนส่ง และบรรเทาสาธารณภัย  ๑๐,๐๐๐ ลิตร เคร่ืองยนต์ดีเซล
 จ านวน  ๑  คัน

๒ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานป้องกนั สายส่งน  า และท่อดูดน  าดับเพลิง ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
ภายใน เคร่ืองดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  ๑  ชุด

๓ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ โต๊ะเอนกประสงค์  จ านวน ๑๐ โต๊ะ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๔ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เกา้อี พลาสติก    จ านวน ๑๐0  ตัว ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๕ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน  เพื่อใช้ในงานราชการ ตู้เย็น  จ านวน ๑  ตู้ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
งานครัว

๖ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน  เพื่อใช้ในงานราชการ ผ้าม่านทึบแสง ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
งานครัว

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน  เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองตัดหญ้า  จ านวน  2  เคร่ือง ๑๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
งานครัว
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                     องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๘ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๑  เคร่ือง ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค ๒๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
 จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๐ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ ชั นเกบ็แฟม้เอกสาร จ านวน ๓ ชั น ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๑ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ ชุดรับแขกแบบโต๊ะกลมพร้อมเกา้อี ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
จ านวน  1  ชุด

๑๒ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองแสกนลายนิ วมือ  ๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
จ านวน  ๑   เคร่ือง

๑๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ถ่ายภาพกจิกรรม กล้องถ่ายรูป  จ านวน ๑  กล้อง ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
เผยแพร่ ต่างๆ ของ อบต.ยางหัก

๑๔ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซื อรถยนต์นั่ง ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
พาหนะและขนส่ง จ านวน  ๑  คัน

                 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

108
                                  บญัชีครุภณัฑ์  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๕ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ ตู้เกบ็เอกสารแบบ  10  ลิ นชัก ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองคลัง

งานคลัง ตู้บานเล่ือน
ตู้เกบ็เอกสารแบบ  1 บาน 4  ลิ นชัก
โต๊ะเหล็กท างาน  จ านวน  4 โต๊ะ
ชั นวางแฟม้  แบบ  40  ช่อง 
จ านวน  ๑  ชั น

๑๖ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับ เพื่อใช้ในงานป้องกนั ชุดดับเพลิง  จ านวน ๕ ชุด ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด
ภายใน เพลิง อคัคีภัย

๑๗ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ เพื่อใช้ในการรักษา กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน ๑ ชุด ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
ภายใน วทิยุ ความปลอดภัย

๑๘ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ โต๊ะหมู่บูชา จ านวน  2  ชุด ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๑๙ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อใช้ในงานราชการ เกา้อี นั่งคอย จ านวน  1  ชุด ๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
พาหนะและขนส่ง

๒๐ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในงานราชการ โทรทัศน์ แอล  อดีี 15,000 ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
และเผยแพร่
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                 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๑ งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ ตู้เหล็ก  ชนิด  ๒  บาน ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ กองคลัง

งานคลัง ปิด - เปิด  จ านวน  ๔  ตู้

๒๒ งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ ตู้ลิ นชักเหล็ก  ๑๕  ชั น ๓,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
  จ านวน  ๑  ตู้

๒๓ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ ๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
วทิยุ จ านวน ๑  ชุด

๒๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
ชนิด LED สี จ านวน ๑ เคร่ือง

๒๕ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน  1  เคร่ือง ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
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                 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองสแกนเนอร์ ๓,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง

กองช่าง จ านวน ๑  เคร่ือง

๒๗ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
อบต.  ยางหัก จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๘ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองโทรศัพท์พื นฐาน ๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด
อบต.  ยางหัก จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองโทรศัพท์พื นฐาน ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ กองการ
ศพด.อบต.  ยางหัก จ านวน  ๑  เคร่ือง ศึกษาฯ

๓๐ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองพมิพร์ะบบแท็งค์ ๐ ๗,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
ส านักปลัด หมึก  จ านวน ๑  เคร่ือง

                               บญัชีครุภณัฑ์  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
                 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

111



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๑ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ เคร่ืองพมิพอ์งิค์แจ็ท ๐ ๔,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

ส านักปลัด พริ นเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง

๓๒ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อใช้ในงานขนส่ง จัดซื อรถยนต์โดยสารพร้อม ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
ภายใน พาหนะและขนส่ง ผู้ป่วย  ผู้บาดเจ็บ อปุกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน

จ านวน  ๑  คัน
๓๓ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ เพื่อใช้ในงานป้องกนั เคร่ืองรับส่งวทืยุ จ านวน 20  เคร่ือง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

ภายใน วทิยุ และบรรเทาสาธารณภัย

๓๔ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้ประชาชน ถังน  ากลาง ขนาด ๖,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
ภายใน มีแหล่งน  าใช้อปุโภค ลิตร จ านวน  ๔๐ ถัง

                   องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)
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หน้า 107 - 112

แบบ  ผ  0๘  บญัชีครุภณัฑ์



ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ  การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์    ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
แนวทางและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘     ข้อ  
๒๘  ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  

  โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
มอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ 
 

การติดตาม ( Monitoring )  
การติดตามนั้น  ท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง

เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chat  ที่จะท าให้หน่วยงานสามรถติดตามได้ว่าการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
 

การประเมินผล (Evaluation ) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standardcriteria)  และตัวชี้วัด (Indicators)  

เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน   เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่
ส าคัญใน ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน   และเกณฑ์การประเมินโครงการ  
การประเมินผลความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนพัฒนาสามปี  แบ่งออกเป็น ๓   ระดับ  คือ 

๑.ผลผลิต  (Output)  เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินตามแผนพัฒนาสามปีเป็นการพิจารณาในเรื่องเวลา  
ค่าใช้จ่าย  คุณภาพ  และความพอใจ 

๒.ผลลัพธ์ (Outcome)  เป็นผลผลิตที่เกิดต่อจากผลผลิตเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 

 ๓.ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate  Outcome) เป็นผลของโครงการการบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 




