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-  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
เรื่อง  อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑   พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก   ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑   

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง  ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง              
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหักและ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             
สี่ปี เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ในการประขุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  

 อาศัยอ านาจตามข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องงถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑                
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                              ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๕   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
 

  
    (นายเสน่ห์  แคนเพ็ชร) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
 

 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่๑ พ.ศ.2561 - 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบรุี



บัญชีโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก
แบบ  ผ  01  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการ

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ปรับปรุงถนนลูกรังซอยมิตรภาพ เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรัง  กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
บา้นลุงวงศ์  หมู่ ๑ มีถนนใช้สัญจร  ๖๐๐ เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด ๖๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 
ซอยสบายใจ    หมู่  ๑ มีถนนใช้สัญจร 300  เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 3๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมถนน เพื่อใหป้ระชาชน ทอ่ลอดเหล่ียม ตามแบบที่  ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ทอ่ลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ 
วงัส้มปอ่ย-วงัปลาช่อน  หมู่  ๑ มีถนนใช้สัญจร อบต.  ก าหนด สัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นประเภท เพื่อใหป้ระชาชน ฝายน้ าล้นประเภทรถข้าม ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน้ าล้น ประชาชนมีถนนใช้ 
รถข้ามพุม่วง  หมู่  ๑ มีถนนใช้สัญจร ตามแบบที่  อบต.  ก าหนด ประเภทรถข้ามสัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ 
ซอยตากแดด - รางม่วง หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร  ยาว 6๐๐ เมตร  6๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบที่  อบต.  ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
๑

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

กองช่าง
๕

กองช่าง๔

กองช่าง๓

กองช่าง๒

๑



๒

    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖ วา่งท่อระบายน้ า ถนนลาดยาง เพื่อใหร้ะบายน้ า วา่งทอ่ระบายน้ า ถนนลาดยาง ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวทอ่ เพื่อใหร้ะบายน้ าได้ กองช่าง

บา้นตากแดดทั้งสองข้างหมู่  ๒ ได้สะดวก บา้นตากแดดทั้งสองข้าง  ระบายน้ า สะดวกและใช้สัญจร

และใช้สัญจร ตามแบบ  อบต. ก าหนด 1,500 เมตร
๗ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยลีลาวดี  เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

 หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร  ตามแบบ อบต. ก าหนด 8๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๘ ปรับปรุงถนนลูกรังซอย เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
หนองปลาไหล -รางม่วง  หมู่  ๒ มีถนนใช้สัญจร 6๐๐ เมตร   6๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

 ตามแบบ อบต. ก าหนด
๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เขาหวัเราะ   หมู่ ๓ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง ๕ เมตร  ยาว   ๒,๐๐๐ เมตร  2,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
 ตามแบบอบต. ก าหนด

๑๐ ปรับปรุงถนนลูกรังซอย เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 5๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คุ้มไทยพัฒนา  หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร  เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 5๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๑ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยปา่มะค่า เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,00๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด  3,0๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๑๒ ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชน สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เขาหวัแดง ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ทอ่ลอดเหล่ียม ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เขาหวัแดง  หมู่  3 มีถนนใช้สัญจร ตามแบบ อบต. ก าหนด สัญจรไปมาสะดวก 

๑๓ ปรับปรุงถนนลูกรังซอย เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 7,00๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
มะเด่ือเหลือง  หมู่  ๓ มีถนนใช้สัญจร เมตร   ตามแบบ อบต. ก าหนด 7,0๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เพชรในฝัน-บา้นอภชิิต ฉลาดเลิศ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร  ยาว ๖๐๐ เมตร ๖๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
หมู่ ๔ ตามแบบ อบต. ก าหนด

๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ซอย  ๘ บา้นไทยประจัน หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  2๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอย  14   บา้นไทยประจัน มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 1๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
 หมู่ ๕ ตามแบบ อบต. ก าหนด

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ซอย ๖ บา้นไทยประจัน หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด
๑๘ ก่อสร้างฝายน้ าล้นประเภทรถข้ามเพื่อใหป้ระชาชน สร้างฝายน้ าล้นประเภทรถข้าม ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน้ าล้น ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บา้นนายเจริญ ฤทธิล้์ า  หมู่  ๕   มีถนนใช้สัญจร ตามแบบ อบต. ก าหนด ประเภทรถข้าม สัญจรไปมาสะดวก 
จ านวน ๑  ฝาย

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ทางเข้า กศน. บา้นไทยประจัน มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  ๕๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
หมู่ ๕ พร้อมวางทอ่ลอดเหล่ียม

ตามแบบ อบต. ก าหนด
๒๐ ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบ เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง

ล าหว้ยแม่ประจัน ฝ่ังเขาหวัแดง หมู่  ๕มีถนนใช้สัญจร ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 2,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๕

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบ เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ล าหว้ยแม่ประจัน ฝ่ังหมู่บา้น มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  ๑,๐๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ไทยประจัน  หมู่  ๕ ตามแบบ อบต. ก าหนด
๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

วดัยางคู่  หมู่ ๖  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 6๐๐ เมตร  ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด
๒๓ ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางทอ่ เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้ง  ๕  เมตร   ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวทอ่ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้ า ซอยพุน้ าซึม มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมวางทอ่ ระบายน้ า สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่  ๖ ระบายน้ า ตามแบบ  อบต. ก าหนด

๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
บา้นนางช้อย  บญุรอด  หมู่ ๖  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร   ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
ตามแบบ อบต. ยางหกั

๒๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ซอยทุ่งแผนที่  หมู่ ๗  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 200 เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยสระหลวง  หมู่ ๗  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  ๒0๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ซอยอ่างเก็บน้ าหว้ยศาลา  หมู่ ๗  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร  ๕๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด
๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยบา้นนายอึง่  หมู่ ๗  มีถนนใช้สัญจร กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  2๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๒๙ ปรับปรุงถนนลูกรังซอย นายรุ่ง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว  200  ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
แสงเจริญ  หมู่  ๗ มีถนนใช้สัญจร เมตร  ตามแบบ อบต. ก าหนด 2๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

๓๐ ปรับปรุงถนนลูกรังซอย เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 200  ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
นายแหลม  หมู่  ๗ มีถนนใช้สัญจร เมตร   ตามแบบ อบต. ก าหนด 2๐๐ เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซอยพุปะหงั  หมู่ ๗ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๒๐๐  เมตร  ๑,๒๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๓๒ ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
นายแก้ว  หมู่  ๘ มีถนนใช้สัญจร กวา้ง ๕ เมตร  ๑,๐๐๐  เมตร  1,0๐๐  เมตร สัญจรไปมาสะดวก 

ตามแบบ อบต. ก าหนด
๓๓ ก่อสร้างระบบประปา วดัลานคา เพื่อใหป้ระชาชน สร้างระบบประปา  จ านวน  ๑  แหง่ ๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สร้างระบบ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บา้นลานคา หมู่  ๘ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด ประปา ๑ แหง่ ในอุปโภค

๓๔ ปรับปรุงระบบประปาบา้น เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปาบา้นหร้อม ๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาว ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หว้ยศาลาพร้อมขยายเขต มีน้ าใช้อุปโภค ขยายเขตประปา  ตามแบบ อบต. ทอ่ประปา ในอุปโภค
ประปา  หมู่  7 ก าหนด

๓๕ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวงัปลาช่อน เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ อ่างเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่  ๑ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด ในอุปโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๖ ก่อสร้างฝายน้ าล้นหนองไผ่  เพื่อใหป้ระชาชน สร้างฝายน้ าล้น ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่  ๔ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ฝาย ในอุปโภค

๓๗ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หว้ยพุนอ้ย  เพื่อใหป้ระชาชน สร้างฝายน้ าล้น ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่  ๔ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ฝาย ในอุปโภค

๓๘ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หว้ยคอเขาฝ่ิน  เพื่อใหป้ระชาชน สร้างฝายน้ าล้น ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่  ๗ มีน้ าใช้อุปโภค  ตามแบบ อบต. ยางหกั จ านวน ๑ ฝาย ในอุปโภค

๓๙ ก่อสร้างฝายชลอน้ า  เพื่อใหป้ระชาชน สร้างฝายชลอน้ า ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายชลอน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หว้ยหนองลวก  หมู่  ๗ มีน้ าใช้อุปโภค  ตามแบบ อบต. ยางหกั จ านวน ๑ ฝาย ในอุปโภค

๔๐ ขุดลอกล าหว้ยพุหวายบริเวณ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
บา้นนายรุ่งอรุณ ถมยาพันธ ์ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค
หมู่  ๕

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๑ ขุดลอกสระ บริเวณทางเข้า เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกสระ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกสระ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น บา้นไทยประจัน หมู่ ๕ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ สระ ในอุปโภค

๔๒ ขุดลอกล าหว้ยทา้ยอ่างเก็บน้ า เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หนองหลวง  หมู่  ๖ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค

๔๓ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยศาลา  ๑ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อ่างเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่  ๗ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ อ่าง ในอุปโภค

๔๔ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยศาลา  ๒ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อ่างเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่  ๗ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ อ่าง ในอุปโภค

๔๕ ขุดลอกล าหว้ยพุปะหงั  หมู่  ๗ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
๙



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๖ ขุดลอกล าหว้ยลวก  หมู่  ๗ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค

๔๗ ขุดลอกล าหว้ยพุตะแบก  หมู่  ๗ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค

๔๘ ขุดลอกล าหว้ยหลังโรงเรียน เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกล าหว้ย ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
บา้นหว้ยศาลา  หมู่  ๗ มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ ห้วย ในอุปโภค

๔๙ ขุดสระน้ าพุตะแบก  หมู่  ๗ เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกสระ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขุดลอกสระ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
มีน้ าใช้อุปโภค ตามแบบ อบต. ก าหนด จ านวน ๑ สระ ในอุปโภค

๕๐ ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ต าบลยางหกั มีความปลอดภยั โรงเรียนบา้นยางคู่ ไฟสัญญาณ สัญจรปลอดภยั 

โรงเรียนบา้นลานคา ที่ติดต้ัง

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

10

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐๑
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หนว่ยงานที่

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕๑ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใหป้ระชาชน ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและ สามารถใช้งานได้ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทรัพย์สิน สัญจรไปมาสะดวก 

สาธารณูปการ องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั สาธารณูปการ
ส่วนต าบลยางหกั ตามความจ าเปน็และงบประมาณที่มี สาธารณูปโภค

เช่น ถนน อาคาร ศาลา ฝาย ที่ซ่อมแซม
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ฯลฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่  ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชมุชนเขม้แขง็
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๒ ดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีิต แบบ   ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ เพื่อปอ้งกันโรค สร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

วดัหว้ยศาลา  หมู่  ๗ ลดมลภาวะ  จ านวน ๑  เตา ครัวเรือนที่ ชีวิตที่ดีเพิ่มขึน้
ทางอากาศ ได้รับประโยชน์

      ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่  ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชมุชนเขม้แขง็   ยุทธศาสตรท์ี่  ๕ การเสรมิสรา้งความมั่นคงพ้ืนที่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๓  การจัดระเบียบสังคมและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ยุทธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลยางหักที่  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
๓.๑ แผนงานการรกัษาตวามสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ จัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่ เพื่อปอ้งกันพื้นที่ ท าแนวปอ้งกันไฟปา่เปน็แนวยาว  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน อปพร.มศัีกยภาพ ส านักปลัด

บา้นไทยประจัน  หมู่  ๕ เพาะปลูกเสียหาย เพื่อไม่ใหไ้ฟปา่ลุกลามไปถึงพื้นที่ ครัวเรือนที่ ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

เพาะปลูกพืชไร่  พืชสวน ได้รับประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ แบบ   ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๕  ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลยางหักที่  ๕  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ก าจัดวชัพืชอ่างเก็บน้ า เพื่อกักเก็บน้ าใช้ ก าจัดวชัพืชปลีะคร้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ในช่วงฤดูแล้ง ส านกัปลัด

บา้นวงัปลาช่อน  หมู่  ๑ ในการเกษตร ครัวเรือนที่ มีปริมาณน้ าใช้
ได้รับประโยชน์ เพียงพอ

๒ ก าจัดวชัพืชอ่างเก็บน้ า เพื่อกักเก็บน้ าใช้ ก าจัดวชัพืชปลีะคร้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน ในช่วงฤดูแล้ง ส านกัปลัด

บา้นหว้ยศาลา ๑ และ ๒ หมู่ ๗ ในการเกษตร ครัวเรือนที่ มีปริมาณน้ าใช้
ได้รับประโยชน์ เพียงพอ

13
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ   ผ.  ๐๑
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      ๑.๑  แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ หอ้งสมุดชุมชนต าบลยางหกั  เพื่อเสริมสร้าง จัดหาครุภณัฑ์หอ้งสมุดชุมชนต าบล ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ หอ้งสมุด ประชาชนได้มี   กอง

ใหป้ระชาชน ยางหกั  ขนาดกวา้ง  4  เมตร จ านวน ๑ แห่ง สถานนที่อ่าน การศึกษาฯ

อ่านหนงัสือ ยาว  ๘  เมตร  สูง  ๒.๗๕  เมตร อ่านหนงัสือ
พร้อมอุปกรณ์วา่งหนงัสือ และเสริมสร้าง

ความรู้ใหท้นัโลก
      ๑.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลยางหกั  เพื่อใหม้ีสถานที่ จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์สุขภาพชุมชน 0 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ 0 ศูนย์สุขภาพ ประชาชนได้   กอง

ออกก าลังกาย ต าบลยางหกั  ขนาดกวา้ง  4 เมตร ชุมชน ออกก าลังกายและ การศึกษาฯ

และจัดกิจกรรม ยาว  ๘  เมตร สูง  ๒.๗๕  เมตร จ านวน ๑ ศูนย์ เสริมสร้างสุขภาพ
นนัทนาการ พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย

๒ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  เพื่อใหม้ีสถานที่ สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  0 300,000 ๐ 0 ลานกีฬา ประชาชนได้   กอง

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลัง ออกก าลังกาย พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกาย จ านวน ๑ แห่ง ออกก าลังกายและ การศึกษาฯ
กายบริเวณศาลาประชาคม และจัดกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพ
หมู่บา้น หมู่ ๘ นนัทนาการ

๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



แบบ ผ 02 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด



    ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบุรทีี่ ๒ การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชงิสรา้งสรรค์
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุร ี ที่ ๑  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ   ผ.  ๐2
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า - แรงสูง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุก ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าบลยางหัก  ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
แรงต่่า - แรงสูง ครัวเรือน ๑.สันอ่างเก็บน้่าบ้านไทยประจันหมู ่ ๕ ที่มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

๒.ซอยวดัยางคู่  หมู ่ ๖
3.ซอยภฐูาน  หมู ่ ๖
4. ซอยบ้านเก่า - ลานคา  หมู ่ ๖
๕.ซอยบ่อแม่รวย  หมู ่ ๗
๖. ซอยบ้านนายรุ่ง  แสงเจริญ  หมู ่ ๗
๗. เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า หมูบ่้าน
ลานคา  หมู ่ ๘   จ่านวน  ๓  จุด
หน้าทางเข้าวดัลลานคา
หน้าโรงเรียนบ้านลานคา
บ้านนายปิยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารสว่นต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จงัหวัดราชบรุี
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งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที่  ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แบบ   ผ.  ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ อุดหนุนสถานที่กลาง เพื่อให้การช่วยเหลือ อุดหนุนค่าใช้จ่ายสถานที่กลาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดต้ังศูนย์ ประชาชนได้รับ ส่านักปลัด

ศูนย์ปฏบิัติการร่วม ประชาชน รวบรวม ศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ ปฏบิัติการ การช่วยเหลือ
ในการช่วยเหลือ ปัญหาความต้องการ ประชาชนขององค์กรปกครอง ร่วมในการ จากหน่วยงาน
ประชาชนที่ต้ังอยู่ ของประชาชนและ ส่วนท้องถิ่น อ่าเภอปากท่อ จังหวดั ช่วยเหลือ ของรัฐได้ทัน
ที่ท่าการอ่าเภอปากท่อ ประสานหน่วยงาน ราชบุรี ประชาชน เหตุการณ์
หรือองค์กรปกครอง อื่นในการช่วยเหลือ ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่นใน ประชาน ตามอ่านาจ ปกครอง
เขตอ่าเภอปากท่อ หน้าที่ขององค์กร ส่วนท้องถิ่น
จังหวดัราชบุรี ปกครองส่วนท้องถิ่น จ่านวน ๑ แห่ง

องค์การบริหารสว่นต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จงัหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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แบบ  ผ 03 ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ ผ.  ๐3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

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

ตากแดด - เขาตกน้้า   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร  ๓,๔๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู่  ๒ หนา 0.05  เมตร  

๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กว้าง   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

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

หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี  เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.  ๐3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที่ ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
๔ ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ย เพื่อใหม้ีการผลิต ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ย ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อาคารผลิตปุ๋ย เกษตรกรมี กองช่าง

หมักชีวภาพบ้านลานคา ปุ๋ยใหเ้พียงพอต่อ หมักชีวภาพบ้านลานคา  หมักชีวภาพ รายได้เพิ่มขึน้ 
หมู่ ๘  ต้าบลยางหกั ความต้องการของ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร  จ้านวน ๑ อาคาร และลดต้นทุน
 อ้าเภอปากท่อ เกษตรกร ลด ยาว ๒๐ เมตร อาคาร พร้อมอาคาร การผลิต
จงัหวัดราชบุรี ต้นทุนการผลิต เก็บวัสดุและหอ้งน้้า เก็บวัสดุ  หอ้งน้้า

และรักษาดินใหม้ี ขนาดกว้าง  ๕  เมตร ลานตากปุ๋ย
ความอุดสมบูรณ์ ยาว ๑๕ เมตร  

ลานตากปุ๋ย กว้าง ๑๕
เมตร ยาว ๒๐ เมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่ ๑ เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยพมุ่วง ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ

บา้นวังปลาช่อน ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 3 จุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน  4 จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้้าภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- ก่อสร้างฝายทดน้้า จ้านวน  ๓  ฝาย สร้างฝายทดน้้า บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ ล้าหว้ยส้มปล่อยบน จ้านวน  4 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1  ฝาย

๒ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่ ๒ เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยพไุทร ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ
บา้นตากแดด ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน ๕ จุด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน  1๕ จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้้าภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 3 ฝาย สร้างฝายขนิดรถ บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 2 ฝาย ข้าม จ้านวน 9 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดสระเก็บน้้า จ้านวน ๑   สระ สร้างฝายทดน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง ล้าหว้ยแม่ประจัน จ้านวน 5 ฝาย
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน ๖ จุด ขุดสระเก็บน้้า
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน ๔ ฝาย จ้านวน ๑  สระ
สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 2 ฝาย

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่ ๒ (ต่อ) เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยไทร ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ

บา้นตากแดด ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 2 จุด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน  1๕ จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้้าภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 2 ฝาย สร้างฝายขนิดรถ บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ ล้าหว้ยพปุอ ข้าม จ้านวน 9 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดลอกล้าหว้ยจ้านวน 2 จุด สร้างฝายทดน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง สร้างฝายทดน้้า  1 ฝาย จ้านวน 5 ฝาย
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย ขุดสระเก็บน้้า
ล้าหว้ยพคุา จ้านวน ๑  สระ
ขุดลอกล้าหว้ยจ้านวน 1 จุด
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย

๓ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่๓ เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยแม่ประจัน ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ

บา้นทา่ยาง ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 5 จุด 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน  11 จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้้าภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 5  ฝาย สร้างฝายทดน้้า บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ จ้านวน  11 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดสระเก็บน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง จ้านวน 6  สระ

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี
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    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่๓ (ต่อ) เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยโปร่งพรม 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ

บา้นทา่ยาง ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด จ้านวน  11 จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้า้ ภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 1 ฝาย สร้างฝายทดน้้า บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ ขุดสระเก็บน้้า จ้านวน  1  สระ จ้านวน  11 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ล้าหว้ยหม่องขว้า ขุดสระเก็บน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด จ้านวน 6  สระ
สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1  ฝาย
ล้าหว้ยเขาหวัเราะ
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด
สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1  ฝาย
ไม่ระบชุื่อล้าหว้ย
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 3 จุด
สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  3  ฝาย
ขุดสระเก็บน้้า จ้านวน  3  สระ
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       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่๔ เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยพกุรูด 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทานราชบรีุ

บา้นหนิสี ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด จ้านวน  6 จุด น้้าใช้อุปโภค- ทรัพยากรน้้า ภาค ๗

ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1   ฝาย สร้างฝายทดน้้า บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ ล้าหว้ยเทอีกสูง จ้านวน  1 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 2 จุด สร้างฝายขนิดรถ ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 2 ฝาย ข้าม จ้านวน 5 ฝาย
ล้าหว้ยพนุ้อย
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 2 จุด
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย
ไม่ระบชุื่อล้าหว้ย
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี
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ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่๕ เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยพกุรูด 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 สร้างฝายทดน้้า ประชาชนมี ชลประทาน

บา้นไทยประจัน ต้นทนุในการสนับ สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1   ฝาย จ้านวน  7 ฝาย น้้าใช้อุปโภค-
ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- ล้าหว้ยแม่ประจัน สร้างฝายชนิดรถ บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  6   ฝาย ข้าม จ้านวน 7 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 7 ฝาย ขุดสระเก็บน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง ขุดสระเก็บน้้า จ้านวน  ๒  สระ จ้านวน  2  สระ

๖ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่6 ล้าหว้ยพกุรูด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สร้างฝายทดน้้า ประชาชนมี
บา้นยางคู่ สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย จ้านวน  1 ฝาย น้้าใช้อุปโภค- ชลประทาน
ต้าบลยางหกั ล้าหว้ยยางคู่ สร้างฝายชนิดรถ บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ สร้างฝายทดน้้า จ้านวน  1   ฝาย ข้าม จ้านวน 5 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 4 ฝาย ขุดสระเก็บน้้า ช่วงฤดูแล้ง

ขุดสระเก็บน้้า จ้านวน  ๒  สระ จ้านวน  2  สระ

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

23



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๗ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่7 เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยลวก 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทาน

บา้นหว้ยศาลา ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด จ้านวน  5 จุด น้้าใช้อุปโภค-
ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 1 จุด สร้างฝายทดน้้า บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ ล้าหว้ยพตุะแบกล่าง จ้านวน  2 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด สร้างฝายชนิดรถ ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย ข้าม จ้านวน 3 ฝาย
ล้าหว้ยพตุะแบกบน
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 2 จุด
สร้างฝายทดน้้า จ้านวน 1 จุด ชลประทาน
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย
ล้าหว้ยหน้าช่อง
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 2 จุด
สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
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       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐๕
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๘ พฒันาแหล่งน้้าหมู ่8 เพือ่จัดแหล่งน้้า ล้าหว้ยลานคา ขุดลอกล้าหว้ย ประชาชนมี ชลประทาน

บา้นลานคา ต้นทนุในการสนับ ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 4 จุด 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จ้านวน  5 จุด น้้าใช้อุปโภค-
ต้าบลยางหกั สนุนส้าหรับอุปโภค- สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 4 ฝาย สร้างฝายชนิดรถ บริโภคและ
อ้าเภอปากทอ่ บโิภคและใช้เพือ่ จ้านวน  3   ฝาย ข้ามจ้านวน 6 ฝาย การเกษตร
จังหวัดราชบรีุ การเกษตรช่วง ล้าหว้ยพสุ้าโรง ช่วงฤดูแล้ง

ฤดูแล้ง สร้างฝายชนิดรถข้าม จ้านวน 1 ฝาย
ล้าหว้ยพกุระถิน
ขุดลอกล้าหว้ย จ้านวน 1 จุด
สร้างฝายชนิดรถข้ามจ้านวน 1 ฝาย ชลประทาน

๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน ประชาชนมี กองช่าง
ปา่มะค่า-หนองไม้แก่น   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร   หนา 0.05 เมตร ๓,๐๐๐ เมตร ถนนใช้สัญจร
หมู ่๓ ตามแบบที ่ อบต. ก้าหนด

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

25



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่ ๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็งยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ แบบ ผ. ๐๕

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที ่๔    การวางแผน  การทอ่งเทีย่ว และการพัฒนาศักยภาพองค์กร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกัที ่ ๔  การวางแผนพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทอ้งถ่ิน 
   ๔.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั เพือ่สร้างรายได้ ก่อสร้างอาคารจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อาคารสินค้าเกษตร ประชาชนมี กระทรวงเกษตร
และศูนย์การเรียนรู้ ใหแ้ก่เกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง และศูนย์เรียนรู้ รายได้เพิม่ขึ้น และสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพยีง และเปน็แหล่ง เศรษฐกิจพอเพยีง และเข้าใจ ส้านักปลัด

เรียนรู้ปรัชญา จ้านวน  1  แหง่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจ

พอเพยีง

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม และการทอ่งเทีย่ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที ่ ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรุี

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุีที ่๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง แบบ ผ.๐5
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี  ที ่6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที ่ ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน  
      ๑.๑  แผนงานการศึกษา  

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๑ ก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียน เพือ่ใหม้ีสถานที่ สร้างสนามกีฬาโรงเรียน ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา มีสถานแข่งขัน   กองการศึกษาฯ

บา้นทา่ยาง  หมู ่ ๓ ใช้ในการแข่งขัน จ้านวน ๑ แหง่ กีฬา
กีฬา

      ๑.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๒ ก่อสร้างสนามกีฬากลาง เพือ่ใหม้ีสถานที่ สร้างสนามกลางประจ้าต้าบลยางหกั ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สนามกีฬากลาง มีสถานแข่งขัน   กองการศึกษาฯ

ต้าบลยางหกั หมู ่ ๖ ใช้ในการแข่งขัน จ้านวน ๑ แหง่ กีฬาประจ้า
กีฬา ต้าบลยางหกั

๒๗

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



แบบ ผ 08  บญัชีครภุณัฑ์



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ เพือ่ใช้ในงานราชการ รถเก็บขยะ ขนาด  6  ตัน 6 ล้อ ๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ๑ คัน ส านกัปลัด

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
๖,๐๐๐  ซีซี แบบเปดิข้างเทท้าย
 จ านวน  ๑  คัน

๒ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ เพือ่ใช้ในงานราชการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ๑ คัน ส านกัปลัด
และขนส่ง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

จ านวน  ๑  คัน

๓ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ปา้ยบอกสถานทีต่่างๆ ในเขต  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง
ต าบลยางหกั  จ านวน  8  ปา้ย 8  ปา้ย
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๔ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ปา้ยแนะน าแหล่งท่องเทีย่ว  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง
ต าบลยางหกั   จ านวน  8  ปา้ย 8  ปา้ย
ตามแบบ อบต. ก าหนด

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)

 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี
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แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ปา้ยประชาสัมพันธ์งานราชการ  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  8  ปา้ย
 จ านวน  8  ปา้ย
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๖ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ปา้ยหา้มทิง้ขยะ  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง
 จ านวน  8  ปา้ย 8  ปา้ย
ตามแบบ อบต. ก าหนด

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ปา้ยเขตควบคุมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง
จ านวน  ๘  ปา้ย 8  ปา้ย
ตามแบบ อบต. ก าหนด

๘ ศาสนา วัฒนธรรม ครุภณัฑ์ กีฬา เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวน   กอง

และนันทนาการ จ านวน  4  ชุด  ๑๐  ชนดิ  ๔ ชุด การศึกษาฯ

พร้อมติดต้ัง

29

 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๙ งานการศีกษา ครุภณัฑ์ การศึกษา เพือ่ใช้ในงานราชการ หอ้งสมุดชุมชน  ขนาดกว้าง ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน   กอง

๔  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  สูง ๑  แหง่ การศึกษาฯ
2.75  เมตร
หนงัสือประจ าหอ้งสมุด
ชั้นวางหนงัสือ  ๕  ชุด
โต๊ะอ่านหนงัสือ พร้อมเก้าอี้
จ านวน  ๑๒  ตัว 
โต๊ะบรรณารักษ์ พร้อมเก้าอี้
จ านวน  ๑  ตัว 
ชั้นวางทัว่ไป  จ านวน  ๒  ชุด
เคร่ืองปรับอากาศชนดิติดผนงั
18,000 BTU

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี
งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๐ ศาสนาวัฒนธรรม ครุภณัฑ์ กีฬา เพือ่ใช้ในงานราชการ ศูนย์สุขภาพชุมชน  ขนาดกว้าง ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน   กอง

และนันทนาการ ๔  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  สูง ๑ ศูนย์ การศึกษาฯ

2.75  เมตร
ลูวิง่ไฟฟ้า  จ านวน  ๒  เคร่ือง
เคร่ืองเดินวงรี  จ านวน  ๒  เคร่ือง

จักรยานนั่งปั่น  จ านวน  ๒ เคร่ือง

เคร่ืองออก าลังกายหลาย
สถาน ีจ านวน  ๑  ตัว 
ชั้นวางทัว่ไป  จ านวน  ๒  ชุด
เคร่ืองปรับอากาศชนดิติดผนงั
18,000 BTU

๑๑ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ใช้ในงานราชการ โคมไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  กองช่าง
 จ านวน  80  โคม 80 โคม

๑๒ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ใช้ในงานราชการ กล้องวงจรปดิ  จ านวน  8  ชุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน กองช่าง
8 ชุด

31
 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี
งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๓ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ ๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

ธรรมดา จ านวน  1  เคร่ือง ๑ เคร่ือง ปลัด 

๑๔ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ตู้เหล็กแบบ  2  บาน ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

จ านวน   2  ตู้ 2 ตู้ ปลัด 

๑๕ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ตู้บานเล่ือนแบบทึบ บานกระจก ๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

4  ฟุต  จ านวน  2  ชุด 2  ชุด ปลัด 

16 บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ โต๊ะท างานเหล็ก  7  ล้ินชัก ๐ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

จ านวน  1  ตัว 1  ตัว ปลัด 

17 บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ เก้าอี้พลาสติก จ านวน  300  ตัว ๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

350 ตัว ปลัด 

๑๘ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ ตู้เหล็กแบบ  2 บาน  จ านวน 2 ตู้ ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองช่าง
2 ชุด
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 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๙ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

 จ านวน  1  เคร่ือง ๑ เคร่ือง ปลัด 

๒๐ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก ๐ ๗,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

จ านวน   1  เคร่ือง 1 เคร่ือง ปลัด 

๒๑ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ใช้ในงานปอ้งกัน ท่อดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอนผ้าใบ ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

ภายใน และบรรเทาสาธารณภยัจ านวน  ๑  เส้น 1 เส้น ปลัด 

๒๒ เตหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานปอ้งกัน ตู้เหล็กแบบ  2   บาน ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านัก

และบรรเทาสาธารณภยัจ านวน  2  ตู้ 1 ตู้ ปลัด 

๒๓ การศึกษา ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก ๐ ๗,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองการ

จ านวน   1  เคร่ือง 1 เคร่ือง ศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๔ งานบริหาร ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ๐ ๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองคลัง

งานคลัง
 จ านวน  1  เคร่ือง ๑ เคร่ือง

๒๕ งานบริหาร ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ ๐ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองคลัง

งานคลัง
จ านวน   1  เคร่ือง 1 เคร่ือง

๒๖ งานบริหาร ครุภณัฑ์ โฆษณาและ เพือ่ใช้ในงานราชการ กล้องถ่ายภาพแบบดิจติอล ๐ ๑๓,๖๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองคลัง

งานคลัง เผยแพร่
จ านวน  1  กล้อง 1 กล้อง

27 งานบริหาร ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ โต๊ะท างานเหล็ก  7  ล้ินชัก ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองคลัง

งานคลัง จ านวน  3  ตัว 3  ตัว

28 งานบริหาร ครุภณัฑ์ ส านกังาน เพือ่ใช้ในงานราชการ เก้าอื้ท างาน ๐ ๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองคลัง

งานคลัง จ านวน  3  ตัว 3  ตัว

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)
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 บญัชีครภุณัฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีเพ่ิมเติม  ฉบบัที่  ๑   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบรหิารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๙ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๐ ๕,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง

๓๐ การศึกษา ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๐ จ านวน กองการศึกษา

 จ านวน  2  เคร่ือง ๑ เคร่ือง

๓๑ บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ งานบา้น เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองตัดหญ้า ๐ ๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน ส านักปลัด

งานครัว  จ านวน  1  เคร่ือง ๑ เคร่ือง

๓๒ การศึกษา ครุภณัฑ์ การเกษตร เพือ่ใช้ในงานราชการ เคร่ืองตัดหญ้า ๐ ๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวน กองการศึกษา

0  จ านวน  1  เคร่ือง ๑ เคร่ือง
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งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท)




