
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐) 

 
 
 
 

  
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
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คำนำ 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 

 
นอกจากนั ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนามาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ทุกประการ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลยางหัก จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กรและพัฒนาตำบลยางหักได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
 
 
 
                       (นายณฐพล  อังกินันทน์) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
          ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 สารบัญ   

 
   
 

 เรื่อง                หน้า 
 
ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล                       ๑ 
ส่วนที่  ๒    ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น      ๑๙ 
ส่วนที่  ๓    การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   ๓๖ 
ส่วนที่  ๔    การติดตามและประเมินผล                              ๑๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนำ 
 

        ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดวิสัยทัศน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดทำ
ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนาตำบล  รวมทั้งการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดของการพัฒนาในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินงาน
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ ซึ่ งการจัดทำแผนพัฒนานั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดแนวทาง
การจัดทำแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61 

 
                      ทั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหักที่มีอยู่อย่างจำกัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถแก้ไขปัญหาได้  และสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหัก  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหักขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลยางหักได้อย่างแท้จริง 
                      ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

             ๑.เป็นเครื่องมือที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             ๒.เป็นเครื่องมือที่แสดงแนวทางการพัฒนา และเป้าประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
             ๓.เป็นเครื่องมือกำหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลา 
             ๔.เป็นเครื่องมือที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ           

รายจ่ายประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 



           ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗  แก้ไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น             
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
                      ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรวบรวมปัญหาด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักที่ได้จากการจัดทำประชาคม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ                  
ร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนำเสนอปัญหาความต้องการ  โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เป็น             
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

                    ซึ่งภาคราชการและประชาชนได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
        ๑.ภาครัฐ 

             องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  ได้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน
ชุมชนที่ลงพ้ืนที่จัดประชาคม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบละสร้างการมี       
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สามารถนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                          ๒.ภาคประชาชน 

              ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาให้
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ทราบ  และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
รวม ทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง  ส่วนปัญหาที่เกินศักยภาพของชุมชนก็สามารถเสนอให้
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักหรือหน่วยของรัฐแก้ไขปัญหาต่างๆได้  ต่อไป   

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1 
 
 

สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

 

๑.  สภาพทัว่ไป 
 

๑.๑  ประวัติความเป็นมาของตำบลยางหัก 
     ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมีเรื่องเล่าว่าได้มีชาวกะเหรี่ยงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ

ริมห้วย  ณ บริเวณริมห้วยมีต้นยางใหญ่อยู่ ๒ ต้น ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านตากแดดและบ้านยางคู่ ปัจจุบันคือหมู่ ๒ 
กับ หมู่ ๖ ต้นยางดังกล่าว ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ ต่อมาในช่วงฤดูฝนได้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำ
ให้ต้นยาง ทั้งคู่โค่นล้มขวางลำห้วยแต่ไม่มีผู้ใดสามารถนำต้นยางดังกล่าวขึ้นมาได้และมีคำเล่าขานกันว่าต้นยาง
นั้น ล้มทับสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่จะมาทำร้ายชาวบ้านจึงมีความเชื่อกันว่าต้นยางนั้นได้ช่วยชีวิตชาวบ้านให้
ปลอดภัยจาก สัตว์ร้ายต่อมาจึงได้มีการตั้งชื่อตำบลว่า “ยางหัก” จนถึงปัจจุบันนี้ 

 การจัดรูปองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับ
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหักยกฐานะมาจากสภาตำบลยางหักเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง             
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  ลำดับที่  ๒๒๓๗ หน้า ๒๒๕ เล่ม ๑๑๓             
ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา  ๒๕  ธันวาคม ๒๕๓๙  
 

๑.๒  ที่ตั้ง   
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่าง 

จากที่ว่าการอำเภอปากท่อประมาณ ๓๖ กิโลเมตรอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๐  กิโลเมตร 
๑.๓  เนื้อที่ 

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 
ตำบลยางหัก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลทุ่งหลวง  และตำบลอ่างหิน   อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง   อำเภอหนองหญ้าปล้อง   จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลห้วยยางโทน   อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านบึง   อำเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี 

 
 

 



- ๒ – 
 

 
 
 
 



- ๓ – 
๑.๕  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศตำบลยางหัก มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ำสลับกันและเป็นที่ราบสูง     

มีลำห้วยสำคัญ ๘ สาย มีลำห้วย  ดังนี้   ห้วยแม่ประจัน ห้วยพุกรูด  ห้วยบ้านเก่า ห้วยพุม่วง ห้วยหินสี           
ห้วยพุไทร  ห้วยพุกระถินและห้วยพุยาง  พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและปศุสัตว์ 

 

๑.๖  จำนวนหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก   มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง  ๘   หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน กำนัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
๑ บ้านวังปลาช่อน นางสาวอุษา   สวัสดี  
๒ บ้านตากแดด นางเอ้ือง     แสงจันทร์  
๓ บ้านท่ายาง นายสุพจน์   สว่างจิตร  
๔ บ้านหินสี นางสาวขวัญจิต  กล้าหาญ กำนันตำบลยางหัก 
๕ บ้านไทยประจัน นายอนุสร    ฤทธิ์ล้ำ  
๖ บ้านยางคู ่ นายโชติ      คุ้มครอง  
๗ บ้านห้วยศาลา นายพนัส      โตจิ๋ว  
๘ บ้านลานคา นายแดง       มาลา  

๑.๗ ข้อมูลครัวเรือน/ ประชากร 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น     ๗,๙๖5 คน  แยกเป็นชาย  ๔,๑๒๖ คน  เป็นหญิง  ๓,8๓๙  คน พ้ืนที่ ๒๙๗.๗๒   
ตารางกิโลเมตร  มีความหนาแน่น  เฉลี่ย   ๒๖.๗๕  คน  / ตารางกิโลเมตร   ครัวเรือนทั้งสิ้น   ๓,๓๐๙  
ครัวเรือน   ประชากรเพ่ิมจากปี  2563  ในอัตราร้อยละ 0.๘๓  

 

ตำบล/หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
ประชากร (เพศ)  

ชาย หญิง รวม 
ตำบลยางหัก 3,๓09 ๔,๑๒๖ ๓,๘๓๙ ๗,๙๖๕ 

หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน 362 ๔๐๓ ๓๖๙ ๗๗๒ 
หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด 445 ๕๕๕ ๔๖๒ ๑,๐๑๗ 
หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง 505 ๕๖๕ ๕๒๘ ๑,๐๙๓ 
หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี 505 ๗๓๖ ๗๓๖ ๑,๔๗๒ 
หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน 295 ๓๗๒ ๓๗๙ ๗๕๑ 
หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ 375 ๔๐๓ ๓๕๕ ๗๕๘ 
หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา 508 ๗๒๐ ๖๙๗ ๑,๔๑๗ 
หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา 314 ๓๗๒ ๓๑๓ ๖๘๕ 
 
ตาราง แสดงจำนวนราษฎรในเขต อบต.ยางหัก ข้อมูล  ณ   สิงหาคม  พ.ศ.  2564  แยกเป็นพ้ืนท่ี                               
ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบยีน  กรมการปกครอง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี ) 
 
 
 



- ๔ – 
 

ปี 
ประชากร (เพศ) ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2564 ๔,๑๒๖ ๓,๘๓๙ ๗,๙๖5 
2563 ๔,๐๘๕ ๓,๘๑๔ ๗,๘๙๙ 
2562 ๔,๐๕๒ ๓,๗๙๓ ๗,๘๔๕ 
2561 ๔,๐๓๖ ๓,๗๙๒ ๗,๘๒๘ 
2560 ๔,๐๐๒ ๓,๗๘๓ ๗,๗๘5 

ตาราง แสดงจำนวนราษฎรในเขต อบต.ยางหัก ปี  2560 – 2564 แยกเป็นเพศ                                                   
ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบยีน  กรมการปกครอง  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) 
 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
  

ช่วงอายุ 
ประชากร (เพศ) 

ชาย หญิง รวม 
เด็ก   (ทารก – 17 ปี) ๘๖๕ ๘๑๙ 1,๖๓๔ 
วัยรุ่น (18 - 25 ปี) ๔๑๙ ๓๘๕ ๘๐๔ 
ผู้ใหญ่ (26 – 60 ปี) ๒,๑๕๔ 1,๙๘๐ ๔,๑๓๔ 
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) ๖๘๘ ๖๕๖ ๑,๓๔๔ 

รวม ๔,๑๒๖ ๓,๘๓๙ ๗,๙๖5 
ตาราง แสดงจำนวนราษฎรในเขต อบต.อบต.ยางหัก แยกช่วงอายุและเพศ                                                                
( ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) 
๒.  สภาพเศรษฐกิจ 

๒.๑  อาชีพ/รายได้เฉลี่ย    ประชาชนในเขตตำบลยางหัก  มีอาชีพ  ดังนี้ 
เกษตรกรรม  พืชไร่ ได้แก่  ข้าวโพด  พริกกะเหรี่ยง  ไม้ผล  ได้แก่  เงาะ  ลำไย  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  ปาล์มน้ำมัน  

การเลี้ยงสัตว ์ ได้แก่   โค  สุกร  แพะ  แกะ  ไก่  เป็ด  นกกระจอกเทศ  กวาง  หมู่ป่า 
ค้าขาย ได้แก่   ขายผัก ขายผลไม้  ขายของชำ  ร้านอาหาร 
รับจ้าง  ได้แก่   รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างทำไร่ ทำสวนผลไม้  และรับจ้างทั่วไป 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล  ปี  ๒๕๕๘  
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  ๒๐๐,๔๕๘  บาท/ปี  รายได้บุคคลเฉลี่ย  ๕๘,๘๕๖  บาท/ปี 
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รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี  สูงกว่า รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
น้อยกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี   จำนวน  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 ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน  ระดับตำบล ปี  ๒๕๕๘ จำแนกตามหมู่บ้าน 
 

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 
 ระดับความสุขเฉลี่ยตำบลยางหัก ๘.๔๐ 
๒.๒  หน่วยธุรกิจ 
-  บ่อปลาสุวิช     หมู่  ๑     -  บ้านไร่ริมธาร  หมู่ ๑ 
-  สวนสันตภิาพ  หมู่  ๒           -  มาลัย ออสทริช  ฟาร์ม หมู่  ๒   
-  ไร่ธารทอง   หมู่  ๒      -  ร้านอาหารฟาร์มสุข   
-  บริษัทแม่รวยการเกษตร  จำกัด  หมู่ ๗    -  บ่อตักดินแม่รวย  หมู่ ๗ 
-  โรงแรมพารากอนอินน์  หมู่  ๔    -  ไร่พึ่งสุนทร  หมู่  ๘ 
 -  ค่ายลูกเสือ ธนาสัมฤทธิ์  หมู่ ๗    -  บริษัทไทย เหลียน ฮ้ัว 
 -  ร้านอาหาร/กาแฟก่องกานต์    -  ร้านอาหารฟาร์มสุข   

 
๓.  สภาพสังคม 

๓.๑  สถานศึกษา 
-   โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๗     แห่ง      จำนวนนักเรียนทั้งหมด         ๙๖๗    คน  
-    ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก    ๑    แห่ง       จำนวนเด็ก ๓  ขวบ       ๑๖๒    คน 
-   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   ๒     แห่ง    -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน     ๖    แห่ง 
-   ห้องสมุด                            ๑     แห่ง 
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   ๓.๒ ระดับ การศึกษาประชากร ปี  ๒๕๕๘ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลยางหัก 

 
ที ่ ระดับการศึกษา ประชากร ร้อยละ 
๑ ไม่เคยศึกษา ๓๐๘ ๗.๔๒ 
๒ อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ๑๔๘ ๓.๕๖ 
๓ ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 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 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๔๔ ๓.๔๗ 
๙ สูงกว่าปริญญาตรี ๓ ๐.๐๗ 
 รวม ๔,๑๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓.3  ศาสนา 
จำนวนวัด / สำนักสงฆ์ ๑๒  แห่ง    จำนวนโบสถ์คริสต์ศาสนา ๑   แห่ง 
ประชากรจำแนกตามศาสนา   นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๙.๗๖  ศาสนาคริสต์  ร้อยละ ๐.๓๔  

ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ ๐.๐๗  
๓.4  การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์ 

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล         ๔    แห่ง 
-  ผู้พิการ                    20๐    คน  
-  ผู้สูงอายุ               1,200    คน   
-  ผู้ป่วยเอดส์                      ๑๔     คน 

๓.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-   ป้อมตำรวจ   ๒      แห่ง    -  หน่วยควบคุมไฟป่า     ๑      แห่ง 
-   รถบรรทุกน้ำ   ๑      คัน     -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อบต.  ยางหัก   
-   รถกระเช้าไฟฟ้า    จำนวน  ๑  คัน     - รถกู้ชีพ/กู้ภัย   จำนวน  ๑  คัน 

    ๓.6  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลุ่มชนดั้งเดิมเป็นชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านตากแดด  บ้านท่ายางและบ้านหินสี ต่อมามี                 

ชาวไทยภาคกลางจากจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาอาศัยอยู่ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทย                     
ภาคกลางกับ ชาวกะเหรี่ยง ช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน  ของทุกปีมีประเพณีข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง 
๔.  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.๑  การคมนาคม 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๖ (สายปากท่อ - ท่ายาง ) เส้นทางคมนาคมหลักของตำบลยางหัก  

อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑๐ ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  ระยะทางประมาณ           

๖ กิโลเมตร  เริ่ม หมู่ที่  ๗  สิน้สุดเขตจังหวัดราชบุรี  
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๗ (สายทุ่งหลวง - หินสี ) ตัดผ่านหมูท่ี ่๘  ไปตำบลทุ่งหลวง 
-  ทางหลวงชนบทหมายเลข รบ  ๔๐๖๐  สายห้วยศาลา  - คอเขาฝิ่น ระยะทาง ๕.๘๔๐ กิโลเมตร  
  จุดเริ่มต้น หมูท่ี ่ ๗  สิ้นสุด  หมูท่ี ่ ๘ 
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- ทางหลวงชนบทหมายเลข  รบ  ๔๐๗๘  สายบ้านเก่า  - ลานคา    ระยะทาง ประมาณ  ๕  กิโลเมตร  
 จุดเริ่มต้น หมู่ที ่ ๖  สิ้นสุด  หมูท่ี ่ ๘ 

  - ถนนสายหินสี - พุหวาย  ระยะทาง  ๐.๖๐  กิโลเมตร   หมู่ที่  ๔  
  - ถนนลาดยางสายไทยประจัน   ถนนภายในหมู่ ๕  ระยะทาง  ๕ .๐๗๕  กิโลเมตร หมูท่ี่  ๕ 
-  ถนนลาดยางวังปลาช่อน - วังส้มป่อย  ระยะทาง ๘.๘๕๕    กิโลเมตร   หมู่ที่  ๑ 
- ถนนแยกบ้านสามหลัง -  วังปลาช่อน  ระยะทางประมาณ   ๙  กิโลเมตร หมู่ที่  ๑ 
-  ถนนตากแดด  -  ท่ายาง   ระยะทางประมาณ  ๖   กิโลเมตร จุดเริ่มต้น หมู่ที่  ๒  สิ้นสุด หมู่ที่  ๓   
๔.๒  โทรคมนาคม 

-   ที่ทำการไปรษณีย์     ๑   แห่ง 
-   โทรศัพท์สาธารณะ ครบทั้ง    ๘   หมู่บ้าน 
-   โทรศัพท์เคลื่อนที่  AIS จำนวน ๔  ฐาน   DTAC จำนวน ๒ ฐาน   TRUE MOVE จำนวน ๓ ฐาน 

๔.๓  ไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน   บางครัวเรือนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

๔.๔  แหล่งน้ำ 
-   มีลำห้วยธรรมชาติ    ๘      สาย   -   อ่างเก็บน้ำ          ๑๓      แห่ง 
-   บ่อบาดาล        ๓๖      บ่อ   -   สระน้ำสาธารณะ     ๑๐      แห่ง 
-   สระน้ำส่วนบุคคล  ๑๒๐      บ่อ                    -   ประปา            ๘      หมู่บ้าน  
-   ,ถ้ำน้ำกลาง ขนาด  3,๐๐๐  ลิตร  จำนวน  7๐  ถัง   
-   ถังเก็บน้ำ  ฝ. ๙๙   ทุกหมู่บ้าน   -   ฝายน้ำล้น / ฝายทดน้ำ ๑๔     แห่ง 

ที ่ อ่างเก็บน้ำ ความจุ (ลูกบาศก์เมตร) ปีที่สร้างเสร็จ 
๑ ไทยประจัน (พระราชดำริ) หมูท่ี่  ๕ ๖๐,๐๐๐ ๒๕๔๒ 
๒ บ้านพุกรูด (พระราชดำริ)   หมู่ที่ ๔ ๕๘๕,๐๐๐ ๒๕๓๘ 
๓ ห้วยพุกรูด (พระราชดำริ)   หมู่ที่ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๕๓๘ 
๔ เขาหัวแดง (พระราชดำริ)   หมู่ที่ ๔ ๖๑๒,๐๐๐ ๒๕๔๐ 
๕ หินสีตอนบน (พระราชดำริ) หมู่ที่ ๔ ๑,๐๖๔,๐๐๐ ๒๕๔๒ 
๖ บ้านหินสี   หมู่ที่ ๔ - - 
๗ วังปลาช่อน หมู่ที่ ๑  - - 
๘ ห้วยพุไทร   หมู่ที่ ๒ - - 
๙ บ้านตากแดด  หมู่ที่  ๒ - - 
๑๐ หนองหลวง    หมู่ที่  ๖ - - 
๑๑ บ้านยางคู่      หมู่ที่  ๖ - - 
๑๒ บ้านลานคา    หมู่ที่  ๘ - - 
๑๓ บ้านห้วยศาลา   หมู่ที่  ๗ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒๕๓๐ 
    

 
 
 
 



๘ 
๕.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 

๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติ 
-   น้ำตกไทยประจัน   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (มรดกโลก) 
-   ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  และป่าพุยาง -  พุสามซ้อน 
๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 
-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๕๐  คน   - ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  ๑   กลุ่ม 
-   สภาเด็กและเยาวชน  ๒๕   คน  -   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
-   กลุ่มอาชีพ      ๔   กลุ่ม                     -  อาสาสมัครตำรวจชุมชน    ๓๐    คน 
-   อาสาสมัครสาธารณสุข    ๑๗๓    คน  -  อาสาสมัครควบคุมไฟป่า    ๑๔    คน 
-   ชมรมผู้สูงอายุ       ๕๑๐   คน               -  กลุ่มผู้ใช้น้ำ  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                                                                                                                    
1.นางคั้ง     ทองกอก      มีความสามารถด้านทอผ้าพื้นบ้าน                                                                                                                             
2. นางซิ่ง    ทองเกียะ      มีความสามารถด้านทอผ้าพื้นบ้าน                                                                                                      
3.นางเนียน   เที่ยวพราย  มีความสามารถด้านนาฏศิลป์กะเหรี่ยง                                                                
4. นายธีระ   บัวเบา   มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม      
5. นายสุนทร   เฟ่ืองขาว  มีความสามารถด้านประเพณีท้องถิ่น                                                          
6. นายลำพอง     เกตุแก้ว      มีความสามารถด้านวัฒนธรรมประเพณี                                                                    
7.นางเฉลา   โสภาภัณฑ์  มีความสามารถด้านรำไทย                                                        
8.นายปา   คาผุก   มีความสามารถด้านประเพณีกระเหรี่ยง 
9.นายเชิด   เหี้ยมหาญ  มีความสามารถด้านคนตรีไทย 
10.นายสมศักดิ ์   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. นางจำปี  สาระรัตน์ มีความสามารถด้านทอผ้า                                                     
๖.นางเหรียญทอง   ไขว้พันธุ์      มีความสามารถด้านจักสานกระเป๋าลายดอกพิกุล 
๗. นายณรงค์ศักดิ์   บำเรอราช มีความสามารถด้านช่างไม้        
๘. นางนิตยา              สายเย็น   มีความสามารถด้านจักสานตะกร้าหกเหลี่ยม 
๑๑ นางสร้อย          ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถด้านแจกันลายขิด                                                                                                                       
๑๒. นายบุญธรรม ศรสิทธ์  มีความสามารถด้านช่างปั้น                                                            
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๑๓. นายสมจันทร์ บุญเพ็ญ  มีความสามารถด้านช่างไม้                                                 
๑๔. นายโยธิน       สวนคำ  มีความสามารถด้านช่างไม้ 
๑๕. นายพร  ฉลวยศรีเมือง มีความสามารถด้านช่างไม้                                                 
๑๖. นายทวน  วงศ์วาน  มีความสามารถด้านช่างปูน                                                                        
๑๗.นายบรรจง  มีล้อม  มีความสามารถด้านปั้นกระปุกออมสิน                                      

 ๑๘.นายยันต์  โพธิ์งาม  มีความสามารถด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ 
๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น                                                           
๑. นายรวย    มหาสินธ์   มีความสามารถด้านเพาะปลูก                                                                                                                                  
๒. นายชะลอ    พ่ึงเคหา  มีความสามารถด้านขยายพันธุ์พืช                                                                                                                         
๓. นายอำพล  แสงจันทร์ มีความสามารถด้านขยายพันธุ์พืช  
๔. นายอนุสร  ฤทธิ์ล้ำ  มีความสามารถด้านปลูกกล้วยหอม                                          
๕. นายปัญญา  บรรดาศักดิ์      มีความสามารถด้านเพาะปลูก, ขยายพันธุ์พืช                                        
๖. นายณัฐวุฒ ิ  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  ชื่นอารมณ์ 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. นางคำ  บุญเจาะ  มีความสามารถด้านไสยศาสตร์ 

     ๙.นางเต็ม  ใจมุ่ง  มีความสามารถด้านไสยศาสตร์ 
 
 



๑๐ 
 

๗.  ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม                                                                                                                           
๑.  นายเที่ยง    ใจคม    มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน  
 ๒. นายสมพงศ์             ทองกอก   มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน   
 3. นายน้อย   แน่วแน ่  มีความสามารถด้านประสานงานกลุ่มองค์กร 
4. นางสาววันเพ็ญ      เปรมกมล     มีความสามารถด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน   
 5.นายจันทร์  ทองหว ี  มีความสามารถด้านบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตร 
6.นายผวน  ยิ้มรอด  มีความสามารถด้านกลุ่มปุ๋ยหมัก 

๕.๔  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)  
๑. ผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดจากไม้ไผ่  ผลิตโดยนางเอื้อง แสงจันทร์  หมู่  ๒ โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๕๖๙๒๘๙ 
๒. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ปรุงรส (กล้วย,ขนุน) ผลิตโดยกลุ่มผลไม้ปรุงรส หมู่ ๖  โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๖๕๙๕๖ 

        ๓. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาดุก  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  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จำนวน ๘  คน  
มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  ๑  คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  ๔  ปี 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักมีอำนาจหน้าที่   ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และระเบียบราชการ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี 

มีอำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ๒ คนและเลขานุการได้  ๑  คน 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับทางราชการ 
๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 

 
 
 



         ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ๑.  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานสภา อบต.   
      ๒.  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ได้ถูกเลือกให้เป็นรองประธานสภา อบต.   
      ๓. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔    มีสมาชิกสภา อบต.  จำนวน  ๘   คน 

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  บ้านไทยประจัน 

 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา 
 

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  บ้านลานคา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  บ้านห้วยศาลา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  บ้านหินสี 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕  บ้านไทยประจัน 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ 
 



๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

โพธิ์ 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 



๑๓ 
 
 

 
 

  
                                                           
                                                                                                                    

. 
   
   
        
  

                                                           
              
                   
           

 
                                                      

                                                                                                                     
.  

              

    
 
                                   
    
 

 
 
 

 
 
 

จำนวนบุคลากร/อัตรากำลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
สำนัก/ส่วน ข้าราชการ  

(คน) 
ลูกจ้างประจำ 

 (คน) 
พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ (คน) 
พนักงานจ้าง 
ทั่วไป (คน) 

รวม (คน) 

สำนักปลัด ๑๑ ๑ ๓ ๕ ๑๗ 
กองคลัง ๑ ๑ ๔ ๐ ๖ 
กองช่าง ๑ ๐ ๒ ๓  ๕ 
กองการศึกษา ฯ ๕ ๐ ๐ 4  8 
หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 

รวม ๑๒ ๒ ๘ ๑2 ๓4 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
(..-..) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและ        
ควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
5. งานคุ้มครองและดูแลที่ 
สาธารณะ 

1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. งานนิติการ 
4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. งานป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภยั 
6. งานส่งเสริมการเกษตร 
7. งานการเจ้าหน้าที ่
๘ งานสังคมสงเคราะห์ 
๙. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๑๐. งานพัฒนาชุมชน 
๑๑. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
 

1. งานบริหารงานการศึกษา ศาสนา
และ  วัฒนธรรม 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน 

สำนักปลัด  
หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)   
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 



งานตรวจสอบภายใน 

๑๔ 
 

  

 

 

 

  

   

                                                                                                                    
. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน ๑ - - - - - - - - ๑ 

โครงสร้างส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (..๑.) 



งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

         

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         

๑๖ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
         

       
   

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

   

 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

จำนวน ๑ -- - ๕ ๑ - - ๒ - - 

 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

๑ 3 ๕ 1๘ 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

จำนวน ๑ - - ๒ - - - 1- - - 

 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

๑ ๔ - ๙ 

โครงสร้างส่วนราชการ  สำนักปลดั 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 
 

 

งานบริหารทั่วไป 
จพง. ธุรการ ปง. (๑) 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

- นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ชก. (1) 
 

งานนิติการ 

- นิติกร ปก.(1) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย ชง. (1) 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 

นักวิชาการเกษตร ปก.(1) 
งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)    

 

งานพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ปก.(1) 
 

 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองคลัง 

 ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 
งานการเงินและบัญชี 

 



๑๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
          

   

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

จำนวน ๑ - - - - - - ๒ ๑ - 

 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

- ๒ ๓ ๙ 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

จำนวน ๑ - - ๔ ๑ - - - - - 

 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

- ๒ ๔ 1๒ 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-) 

 

งานผังเมือง 

 

 

 งานก่อสร้าง 

 

งานออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 
 

 

 งานบริหารการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นกัวิชาการศึกษา ปก.(๑) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

งานกิจการโรงเรียน 
 

 

 

 งานคุ้มครองและ 
ดูแลที่สาธารณะ 

 
 



๑๘ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      

พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
มาตรา  ๖๗  ภายใต้กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบล  ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
๗)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ

สมควร  
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้  
 ๑)  ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ๒)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ๓)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
 ๔)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 ๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 ๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 ๗)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ๘)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙)  หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๑๐)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
๑๑)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
๑๒)  การท่องเที่ยว 
๑๓)  การผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษา  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
๔.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 



1๙ 
๗. การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
๘. การส่งเสริมกรท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมการกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘ .การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 
๑๙ .การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๒๐ .การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 
๒๑. การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสถานที่อ่ืน ๆ        
๒๔ .การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗  การดูแลที่สาธารณะ 
๒๘  การควบคุมอาคาร 
๒๙  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐ การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

  ๓๑ กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน  ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
๒.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔   ส่วนราชการ 

๑.  สำนักปลัด 
   ให้มีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง  
งานกำหนดตำแหน่ง  งานบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ  การโอน/ย้าย  งานทะเบียนประวัติงานฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานดำเนินการทางวินัย งานเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์   งาน
ธุรการ   งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่าง ๆ   งานประชาสัมพันธ์งานรับรอง  งานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานนิติการ  และดำเนินคดี  งานตราข้อบัญญัติระเบียบของหน่วยงาน  งานข้อมูล
ข่าวสาร  งานเรื่องราวร้องทุกข์  งานสาธารณสุข  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  งานประชุมสภา   งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำข้อบัญญัติ  งานจัดทำแผนพัฒนา  งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  งานประมาณการรายจ่าย   งานประสานหน่วยงานต่าง ๆ งานราชการอ่ืนที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใด 



๒๐ 
 

๒.  กองคลัง 
ให้มีผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่ายรับ นำส่ง  
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา  งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำบัญชี  งานทะเบียนคุมรายได้  รายจ่าย  งาน
จัดทำงบทดลอง  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  งบหนี้สิน  งานจัดทำข้อมูล  สถิติการคลัง  งาน
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานการจัดซื้อจัดจ้าง  งานพัสดุ  งานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน   งานเก็บ
ภาษี  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๓.  กองช่าง 
ให้มีผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดทำ
โครงการ  งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ 
งานควบคุมอาคาร  งานจัดทำแผนที่  และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการราคาโครงการต่าง ๆ  งานควบคุม
การก่อสร้าง  งานสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานระบายน้ำ งานสนามกีฬา งานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม   
ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม
การศึกษา  งานส่งเสริมกีฬา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานห้องสมุดประชาชน                
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 
สำนัก/กอง 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

ทั้งหมด มี ว่าง ทั้งหมด มี ว่าง ทั้งหมด มี ว่าง ทั้งหมด มี ว่าง ทั้งหมด มี ว่าง 
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น 

๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 

สำนักปลัด ๘ ๕ ๓ ๑ ๑ ๐ ๓ ๓ ๐ ๕ ๔ ๑ ๑๗ ๑๓ ๔ 
กองคลัง ๔ ๑ ๓ ๑ ๑ ๐ ๔ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๖ ๓ 
กองช่าง ๔ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๒ ๙ ๔ ๕ 
กองการศึกษา ฯ ๖ ๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๔ ๓ ๑ ๑๒ ๗ ๕ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 ๒๕ ๑๔ ๑๑ ๒ ๒ ๐ ๑๑ ๙ ๒ ๑๒ ๘ ๔ ๔๙ ๓๑ ๑๘ 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
สถานะการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

รายรับจริง ปี  ๒๕6๔ บาท รายจ่ายจริง ปี  ๒๕6๔ บาท 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้  อปท. 
หมวดภาษีจัดสรร 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้  อปท. 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย                     
ระบุวัตถุประสงค์ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท. 

 
๑๑๘,๒๑๒.0๘ 
๒๗๘,๐๓๒.๐๐ 
๔๔๘,๓๘๗.๙๖ 

๒๓,๓๔๐.00 
๘๖๗,๙๗๒.๐๔ 

 
๒๑,๖๗๗,๔๖๘.๕๘ 
๒๑,๖๗๗,๔๖๘.๕๘ 
 ๒๔,๐๙๔,๖๕๔.๐๙ 

๐.๐๐ 
 

๒๔,๐๙๔,๖๕๔.๐๙  

  
งบกลาง   
งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน 
งบลงทุน 
งบอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค ์ 
เงินจ่ายจากเงินสะสม                    

 
๑๒,๘๓๙,๖๕๕.๕๐ 
๘,๘๐๔,๖๘๗.๐๐, 
๔,๕๓๙,๗๓๗.๗๗ 
๔,๑๓๘,๒๗๐.๐๐ 
3,๐๑๖,๙๓๖.๐๐ 

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

                 รวมรายได้ทั้งสิ้น                               ๔๖,๖๔๐,๗๙๔.๗๑ รวมรายจ่ายทั้งหมด                         
 

3๓,๓๓๙,๒๘๖.๒๗ 

ศักยภาพของพ้ืนที่  
           ตำบลยางหัก  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดของอำเภอปากท่อ                 
มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  เช่น  ผักหวาน เงาะ ลำไย ทุเรียน องุ่น สัปปะรด  เห็ด  ยางพารา  เป็น
ต้น  สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์   เช่น  เที่ยวป่า  สวนเกษตร  อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจาก
พระราชดำริรัชกาลที่  10 วิถีชีวิตชุมชนเกษตร  เป็นต้น  สภาพสังคมมีความสงบสุข มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศักยภาพของชุมชนเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๒ 

 
ส่วนที ่๒  ยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  

 
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความ    

ท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด
ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  ด้วยเหตุนี้  การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือ
มุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น   โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึง
ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 
๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการ
ผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการ
ของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
๒. การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่  

มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ 
ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและเร่งรัดการเตรียมพร้อมกาลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิต
และบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมท่ีสามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

 มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเชิงรายได้  พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  

มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง                     
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี  ๒๕๙๓ และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 

 



๒๓ 
 

๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้                 
บริบทโลกใหม่  

มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา            
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
    ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)  
       วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี  มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพ่ือความสมดุลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัตถุประสงค ์
๑.รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่ 
๒.เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน 
๓.ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑.การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม                             
๒.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
๓.การลดรายจ่าย      
๔.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑.ด้านการเกษตร ๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zonning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
๒.ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zonning)  เพ่ืออุตสาหกรรม 

๒.๒ กำหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต 
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถ SME และ OTOP สู่สากล 
๒.๔ การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

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

๔.การท่องเที่ยวและบริการ ๔.๑การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและประโยชน์ ICT 
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรา้งการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

 



๒๔ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๖.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖.๑การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และ

การลงทุน 
๖.๒ แก้ไข  กฎหมาย กฎระเบียบ  รองรับประชาคมอาเซียน 
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

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

๘.การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่าย R & D  เป็นร้อยละ ๑  ของ GDP 
๘.๒ การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน  S& G   
๘.๓  การใช้ประโยชน ์
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 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การลดความเหลื่อมล้ำ  
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

๑๐.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐.๑ การปฏิรูปการศึกษา  
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑.การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ  กำลังพล  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  โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร 



๒๕ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การลดความเหลื่อมล้ำ  

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๔.แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
๑๕.ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเลื่อมล้ำ ๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
๑๖.การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   
สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗.การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ๑๗.๑ภาคประชาชน 
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๘.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม            
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน 

๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐  แห่ง เพื่อความยั่งยืน 

๑๙.การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ 
๑๙.๓ การส่งเสริมการดำเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๒๐.นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๐.๑ การระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๑.๑  การปลูกป่า 
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ 
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว 
๒๒.๒ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

๒๓.กรอบแนวทางการปฏิรูป
กฎหมาย 
 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรยุติธรรม 
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.การปรับโครงสร้างระบบราชการ ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐ
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๒๔.๒ ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

 
 



๒๖ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๒๕.การพัฒนากำลังคนภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีปัจจุบันและ

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต 
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
๒๗.การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายรัฐบาล 
๒๘.การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ 

๒๘.๑ สำรวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๙.การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

๒๙.๑ป ระสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้กรอบนโยบายความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
๒๙.๒การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐.การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๑) การสร่างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒) การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค่ามนุษย์ 
๔) การป้องกัน  และปราบปราม  และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๕) การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
๖) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
๑๐)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๑๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑๒)  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๓)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๑๔)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้อย 
๑๕)  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๖)  การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราบ 
๑๗)  การป้องกัน  ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบ 
 
 
 
 
 



๒๗ 
๔.๓  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี  ราชบุรีและ
สุพรรณบุรี    
 วิสัยทัศน์  “ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาการค้าผ่านแดนและ      
  การทอ่งเทีย่วทวารวดี” 

พันธกิจ 
 ๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการผลิต  การแปรรูป  การตลาด  และการท่องเที่ยว 
 ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต  การแปรรูป  และการท่องเที่ยว 
 ๓)จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต แปรรูปและ               
การท่องเที่ยว 
 ๔) ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

๕) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๑.ผู้บริโภคท้ังภายในและ
ต่างประเทศบริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๑.ร้อยละของจำนวนแปลง/
ฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการ
ตรวจจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจำนวนแปลงฟาร์มต่อปี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๑.เพ่ิมรายได้และจำนวน
นักท่องเที่ยว 

๑.รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัดร้อยละ 
๑๐  หรือจำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ ๑๐/ปี(เฉลี่ย
๓  ปีย้อนหลัง) 

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

     
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๑.รายได้จากการค้าผ่านแดน
เพ่ิมข้ึน 

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

๑.สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๒.ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การค้าชายแดน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๑.เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

๑.เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน
พ้นจากเส้นแบ่งความยากจน
ที่รัฐบาลกำหนด  ๓๐,๐๐๐  
บาท/คน/ปี 

๑.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่
ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสริม  สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
โอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ 

 ๔.๓ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  
ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อถังรถยนต์ ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 
 วิสัยทัศน์    “ผู้นำเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” 
 พันธกิจ 
 ๑.ดำเนินการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ  ปลอดภัย   
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
 ๒.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
 เป้าประสงค์โดยร่วม 
 ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวบริการ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
 ๓.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
  
 
 
 
 
 



๒๙ 
แนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
 ๑.ผู้นำเกษตรปลอดภัย มีแนวทางดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๑) ใช้แนวทางใช้ศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  เป็นเมืองเกษตรสีเขียว  ผลิตตามกระบวนการที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
  ๒)  ใช้ศักยภาพตลาดกลาง  และระบบขนส่งเกิดเป็น  ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี 
  ๓) ใช้แนวทางเมืองเกษตรสีเขียวลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  โดยใช้สาร
ชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตรมากข้ึน 
  ๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
  ๕)  ใช้ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวางแผนการผลิต  วางแผนการใช้น้ำ  และหาแนวทางการป้องกันโรค
ให้กับเกษตรกร 
  ๖) ใช้ตลาดเป็นตัวกระจายสินค้า 
  ๗) พื้นที่ชายแดน  และเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นช่องทางการตลาด  เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
  ๘)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ๙) ผลักดันวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ ธุรกิจรายย่อย  ให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาด้าน
การเกษตรของจังหวัด 

๒.มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  แนวทางดำเนินการ  ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรมประเพณี ภูมิปัญญาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒) การลดความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกในการคมนาคม 
 ๓) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนมีส่วนร่วม 
 ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) 
๕) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
๗)  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๘) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบจากา

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

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 



๓๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย  เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต 

กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาระบบน้ำเพื่อการผลิต 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
๓.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้การรับรองมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

และความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๔.พัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งหน่วยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
๕.พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตการตลาดแบบบูรณาการ 
๖.ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ  และพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยทางการ

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพี่อยกระดับสังคม

คุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
๒.การลดความเสี่ยง  การสร้างวินัยและส่งเสริมความปลอดภัยในการคมนาคม 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  การแก้ไขปัญหายาเสพติดกและเพิ่มความปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัศนคติเยาวชนในทิศทางที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 
๒. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษทางน้ำ 
๔. การสร้างความตระหนัก  และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
๓.ส่งเสริมงานด้านมวลชน 



๓๑ 
 

นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดราชบุรี 
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 

๑) การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร 
-ปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์พืช  ปศุสัตว์ และ

ประมงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
-กำหนดมาตรการ  กฎระเบียบ  เพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน 
-พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร 

 ๒) การผลิตทางการเกษตร 
      -ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
      -ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ลดต้นทุนการผลิต  พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
      - จัดแสดงจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พัฒนาบุคลากรในการจัดการธุรกิจ และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ 
      - ศึกษาข้อตกลงของ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
      - ส่งเสริมทางเลือกอาชีพใหม่ในห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 
 ๓) การวิจัยและพัฒนา   
     - ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 
     - ส่งเสริมความรู้แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิก 
 ๔) การกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาด  
     - เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการป้องกันโรคระบาดโรคพืชและโรคสัตว์ 

    - เพ่ิมความเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสินค้าพืช  ปศุสัตว์และประมง 
    - ปรับประสานระบบกักกันและวิธีตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ เพ่ิมศักยภาพด่านกักกันพืชและสัตว์ 
 



๓๒ 
 ๕) แรงงานเกษตร  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานเกษตร 
 ๖) การลงทุนภาคเกษตร 
    - สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ( GPS ) 
    - ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้รัดกุมและทันสมัย 
 ๗) การจัดการดินและน้ำ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่าง
บูรณาการและเป็นระบบในภูมิภาคอาเซียน   
 ๘) การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
 -เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง  แต่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ำ  ในทุกๆด้านของ
ห่วงโซ่มูลค่า  ต้องมีการพัฒนาหรือปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น   เช่น  มะม่วง  สับปะรด 

-เป็นสินค้าที่มีอนาคต  เนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้  แต่
มีขีดความสามารถในการแข่งขันปานกลางโดยมีปัญหาที่เกิดจากห่วงโซ่ในบางส่วน  เช่น  ปลานิล 

- เป็นสินค้าที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ความต้องการสินค้าในตลาด
อาเซียนอยู่ในระดับสูง  ซึ่งพิจารณาจากการขยายตัวในการนำเข้าสินค้าของประเทศในอาเซียน  และ
พิจารณาความสามารถในการแข่งขันซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  เช่น  สุกร โคนมและ
ผลิตภัณฑ์  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์  สับปะรดกระป่องและน้ำสับปะรด  ลำไย มังคุด  และน้ำตาลทราย 

- เป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดและสามารถในการแข่งขันในระดับต่ำ  เช่น  มะพร้าว  ปาล์ม
น้ำมัน  เมล็ดกาแฟ 

- เป็นสินค้าท่ีมีความต้องการทางการตลาดต่ำ  แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
เพราะมีปัญหาที่เกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน  จำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนการผลิต  
เช่น  ทูน่า  กุ้งก้ามกราม ข้าว  ไหม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

- เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่ำ  แต่มีความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่ในเกณฑ์ดีของทุก
ห่วงโซ่มูลค่า  จึงต้องพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนการผลิต  
เช่น  ยางพารา  ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ ทุเรียน 

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

-พืชไร่  มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน 
 -ไหม  ผ้าทอ  ผ้าจก 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จุดเด่นการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี ๓  ด้าน คือ 

๑) ด้านความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม 
๒) ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
๓) ด้านความหลากหลายของชาติพันธุ์ 

 
 



๓๓ 
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม 
 
 
 
 

-จัดทำแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. โดยการพัฒนา
ระบบคมนาคม  การไฟฟ้า  การพัฒนาแหล่งน้ำ  และระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
-สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. การจัดทำ
สองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร 

ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 
ปัญหารุกรานที่ ดินทำกิน  ทรัพยากรป่ าไม้                
ถูกทำลายและแหล่งน้ำเน่าเสีย 

-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้ำเสียและการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่ารักษา
สมดุลธรรมชาติ  การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 
ปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดและความไม่เพียงพอ      
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการ
สาธารณสุข เพื่อป่องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ            
ที่ไมต่รงกัน 

-ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน
และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การลักลอบค้า             
มนุษย์  อาวุธ และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจำชุมชน  หาก
พบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

๒. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม 
 
 
 
 

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

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ                 
และปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ  จุดเดียว  การตรวจปล่อยจุดเดียว  และ 



๓๔ 
๓. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
 
 

สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกร 

๒. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบ                   
ทำการค้าชายแดน 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีการศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการ            
แบบเบ็ดเสร็จ 

ส่งเสริมการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท.  อำนวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ  และประสานให้เอกชนดำเนินการจัดทำผัง
เมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะ
ของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอำนวยต่อรองกับ
ผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดทำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุม
ทุก  อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย เป็นต้น  อำนวยความ
สะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

๔. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
ผลกระทบ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/
การบำรุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  

พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ  ได้แก่  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง  

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอำนวย              
ความสะดวก เช่น  ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีการศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

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

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

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

 - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 

 - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง 

 - พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที่  ๒   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา   

 - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 

 - ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 

 - ส่งเสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 

 - ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที่  ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 

 - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเดพ่ีอความเป็นพลเมือง 

 - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 



๓๖ 

 ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๔  ด้านการวางแผนพัฒนา การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  

 - การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 - การพัฒนาองค์กรและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรทีี ่๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 
 - การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ๖   ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

- การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับความสำคัญของปัญหา 

อันดับที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

อันดับที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
อันดับที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
อันดับที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่ ๖ ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๕ นโยบายการพัฒนาของ นายณฐพล อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
       แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕64 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  ๑.๑  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ดี  

 ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
 ๑.๓  สนับสนุนการประสานงานเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ๑.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของประชาชนทุกภาคส่วน 
 



๓๗ 
 

 ๑.๕  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 ๑.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๑.๗  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๘  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
 ๑.๙  เสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑.๑๐  เสริมสร้างความสมานฉันท์ และปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑๑  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง  

          ๒.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  ๒.๑ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่ชุมชน  ประชาชน 
  ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เพศ วัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๒.๓ ส่งเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
  ๒.๔ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน  โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  ๒.๕ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มมวลชนต่างๆ ในท้องถิ่น 
 ๓.นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
  ๓.๑ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
  ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ทั่วถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเข้าสู่  AEC 
  ๓.๓  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

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

 ๕.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ๕.๑  สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในพ้ืนที่ 
  ๕.๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเกษตร 
  ๕.๓  ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และลดรายจ่าย 
  ๕.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
  ๕.๕  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 
  ๕.๖  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  (OTOP)  ให้มีคุณภาพ 

๖.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
 ๖.๑  สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้สะดวก  รวดเร็ว 
 ๖.๒  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
 ๖.๓  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค 
 ๖.๔  ส่งเสริมการวางผังเมืองรวม 
 
 



๓๘ 
 ๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑  สร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.๒  ส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาด และระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  ๗.๓  ส่งเสริมการรักษา เฝ้าระวัง และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร 

 ๗.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพตำบลยางหักและแนวทางการพัฒนาปัจจุบันและอนาคต 
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strengths  ) 

- เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมากท่ีสุดของอำเภอปากท่อ เช่น  สับปะรด  ลำไย  ยางพารา  ผลไม้และผัก 
- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ อุทยานเฉลิมพระเกรียติไทยประจัน อ่างเก็บน้ำ  

สวนเกษตร  บ่อตกปลา  รีสอร์ทของเอกชน  เหมาะสมเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- มีพ้ืนที่กว้างขวาง  เหมาะสมในการขยายชุมชนในอนาคตให้เป็นชุมชนสีเขียว 
- มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตน  คือ วัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง 
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ ภาคกลาง ภาคใต้ และประชาคมอาเซียน 

จุดอ่อน  (Weaknesses ) 
- สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่  สปก. สทก. ของรัฐ ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

     -     โครงสร้างพื้นฐานด้อยพัฒนาและขาดแคลน เช่น ถนนไม่ได้มาตรฐาน   ไฟฟ้าและประปาไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในตำบลยางหัก สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนาว  ไฟป่า  
- ชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

ของชุมชนท้องถิ่น 
- ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
- การพัฒนาโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา ล่าช้า  เนื่องจากประชาชนไม่มี 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ต้องขออนุญาตหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนดำเนินโครงการ
พัฒนาต่างๆ  ทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities  ) 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเหมาะสมกับตำบลยางหัก  
- รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีพ้ืนที่กว้างขวาง  สามารถขยายชุมชนในอนาคต  แต่ต้องรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ และประเทศประชาคมอาเซียน 
- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาตำบลยางหัก ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้  โดยการสร้างถนนเชื่อมต่อภาคใต้ในอนาคต  
- รัฐบาลมีนโยบาย นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  โดยการพัฒนาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
- ส่งเสริมให้เทศกาลผลไม้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
- เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตร วิถีชีวิตชุมชน  ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 



๓๙ 
 

ภัยคุกคาม  (Theats ) 
- สภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อสภาพสังคม  ค่านิยมของประชาชน 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างรวดเร็ว 
- ภัยธรรมชาติและโรคระบาดมีลักษณะรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
- ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โรคระบาด แรงงาน

ท้องถิ่น  การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ   
- การทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สูญสิ้นไป  จากการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆกับประเทศเพ่ือนบ้านและ

โลกภายนอก 
- ปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
- การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ ทำให้เกิดปัญหาสังคม  โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ 
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระจายเฉพาะภารกิจไม่กระจายเงินและบุคลากร 

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาตำบลยางหัก                                                              
จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตำบลยางหัก   มีประเด็นปัญหาดังนี้                       
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑) ปัญหาการคมนาคม   เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  มีสภาพเป็น
ถนนลูกรัง   ชำรุดเสียหายทุกปี   สามารถใช้คมนาคมได้บางฤดูกาล 
๒) ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   ตำบลยางหักมีพ้ืนที่
กว้างขวางต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการขยายเขตไฟฟ้า 
๓) ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค  มีปัญหาในการจัดหาแหล่งน้ำมาผลิตประปา  เนื่องจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำประปา เช่น  บ้านลานคาหมู่  8 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 
๑)  ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร   ไม่มีการเชื่อมโยงระบบชลประทานในตำบล  อ่างเก็บน้ำบาง
อ่าง มีปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะฤดูแล้ง  ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ต้นแม่น้ำ  ลำห้วย             
มีปริมาณน้ำมาก ถ้าเชื่อมระบบผันน้ำไปสู่พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อย   สามารถเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกได้เพิ่มข้ึน 
๒)  ปัญหาการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ช่วงแรกต้องนำทุนมาเพาะปลูก
พืชแต่ไม่มีรายได้และรอการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  มีรายได้ไม่แน่นอนผันผวนตามราคาสินค้าเกษตร
แต่ละปีควรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร     นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น     
๓. ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๑) ปัญหายาเสพติด    ปัจจุบันสภาพสังคมเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท  มีความสลับซับซ้อนและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว  ขาดความอบอุ่น   ยาเสพติดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในหมู่
วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
๒) ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมถูกทอดทิ้ง  ได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง     
ควรจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็กพิการผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 
 
 
 



๔๐ 
 

๓) ปัญหาการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ   มีงบประมาณน้อย  ขาดแคลนที่สาธารณะในการสร้าง
สนามกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ  ขาดคนและงบประมาณในการดูแลรักษาสถานที่ 
๔) ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    พ้ืนที่ตำบลยางหักประสบภัยธรรมชาติหลายประเภท  เข่น  
น้ำท่วม  แผ่นดินถล่ม  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  เป็นประจำทุกปี  การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์  ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก    
๔). ปัญหาการศึกษา  วัฒนธรรมและรักษาประเพณีท้องถิ่น 
๑) ปัญหาการศึกษา  ไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยม  นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนในอำเภอปากท่อและจังหวัด
ราชบุรี    ค่าใช้จ่ายการศึกษาสูง  และประชาชนขาดโอกาสในการศึกษาต่อทำให้การศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับมัธยม 
๒) ปัญหาด้านการดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น  สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์  
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจัดให้มีกิจกรรม
ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ 
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๑)  ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข  ไม่มีสถานพยาบาลที่มีแพทย์มาประจำและขาดแคลนยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประชาชนขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล   ควรดำเนินการให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัย
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๖. ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
๑)  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       ประชาชนขาดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมดูแลและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ    ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
๒)  ปัญหาการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ   แหล่งน้ำธรรมชาติถูกบุกรุกและถูกทำลายให้มีสภาพตื้นเขิน  เกิดปัญหา
การพังทลายของดิน   ป่าธรรมชาติเสื่อมโทรม   ควรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง     
๗. ปัญหาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                
๑)   ปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี  บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  และขาดจิตสำนึกในการช่วยเหลืองานส่วนรวม  และการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตน 
๒)  ปัญหาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบตามหลัก       
 ๔  ป   คือ  โปร่งใส   เป็นธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



4๑ 
 

ตารางการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 
 

- ที่ตั้งติดถนนหลักสาย  ปากท่อ- บ้านคา 
  ทำเลที่ตั้งที่ทำการโดดเด่น 
- มีผลไม้หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพ 
-  ประชาชนมีความร่วมมือกันในชุมชน 
-  ผู้บริหารมีความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือ
ประชาชน 
- บุคลากรมีคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุม 
  ทุกด้าน 
 

- โครงสร้างพื้นฐานและระบบ  
  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ               
ยังครอบคลุมไม่ทัว่ถึง 
- ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
-  ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
  ทันสมัย 

ภายใน 

- ส่งเสริมให้ผลไม้ เป็นที่รู้จักของ 
  นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- อบจ.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
- ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามา 
  ประสานงานการพัฒนา ร่วมกับ อบต. 
- ส่งเสริมผลไม้ที่มีคุณภาพ เพ่ือการส่งออก 
 

- ปัญหาด้านภัยแล้ง,วาตภัย และ 
อุทกภัย 
- ปัญหาราคาน้ำมันแพง 
- ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรขึ้นอยู่ 
กับ กลไกด้านการตลาด 
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ 
ประสบความสำเร็จ 
-  การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามา
อาศัยในพ้ืนที่ ทำให้เกิดปัญหาสังคม
เพ่ิมข้ึน 
-โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค 



ส่วนที่  ๓ 
 

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จัดให้มีการบำรุงรักษา

ทางบก  ไฟฟ้า  ประปา และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตท้องถิ่น การผังเมืองของท้องถิ่น 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
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  ดำเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  และส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำจัด  ขยะมูลฝอย  สิ่ง

ปฏิกูลและน้ำเสีย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
๕.๑ แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ ๖  การส่งเสริมการศึกษาและกีฬากิจกรรมนันทนาการ  การรักษา ศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ รักษา สืบสานวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่ 

๖.๑ แผนงานการศึกษา 

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 
 
 
 

 
 
 



4๓ 
 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธ 
ศาสตร ์
จังหวัด 
ราชบุร ี

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2   
การสง่เสริม            
การพฒันา
แหล่งท่องเทีย่ว
และเพิ่มมลูค่า
ผลผลติเชงิ
สร้างสรรค ์

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๑ 
พัฒนาสนิคา้
เกษตรปลอดภัย 
เพื่อเพิ่มมูลคา่ 
การผลติ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๓  
พัฒนาสงัคม
คุณธรรมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 
 

 

ยุทธศาสตร์  ๕ 
การเสริมสรา้ง 
ความมัน่คงใน
พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์๔  
พฒันาความอุดม
สมบรูณ์และ
คุณภาพ
ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มให้             
เป็นเมืองนา่อยู ่
 
 
 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
๐๑ 

 
 
   ยุทธ 

 ศาสตร ์
 ชาต ิ
 ๒๐ ป ี

 
 

ยุทธศาสตร์ ๒ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๑ 
ด้าน                
ความมัน่คง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๓ 
ด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง 
ศักยภาพคน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๔  
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๕ 
ด้านการสร้าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๖ 
ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 
  

 แผน 
 พัฒนา 
เศรษฐกิจ 
สังคมฯ 
 ฉบับ            
ที่  ๑๓  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   
การพัฒนาคน
สำหรับโลก               
ยุคใหม ่

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การปรบั
โครงสรา้งการ
ผลติและบริการสู่
ฐานเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม 
 
 
 พัฒนาสินคา้
เกษตรปลอดภยั
เพื่อเพิม่มลูคา่การ
ผลติ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  
การมุ่งสู่สังคม
โอกาสและความ
เป็นธรรม 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  
 การเปลี่ยนผ่าน
การผลิตและการ
บริโภคไปสู่
ความยั่งยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ที่ ๕  
 การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
ประเทศในการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความเสีย่งกับ
บริบทโลกใหม ่

 
 
 
 ยุทธ 

ศาสตร์ 
กลุ่ม 
จังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์  ๒ 
การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ์อย่าง
สร้างสรรค ์

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  ๑  
การสง่เสริมความ
ปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิต
และสง่ออกสนิค้า
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์  ๓ 
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  ๔  
การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก ่
ภาคการเกษตร 
อย่างยั่งยนื 

 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
การ 
พัฒนา 
 อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 
ราชบุรี 

 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ ๒ 
  สง่เสริม 

คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์๑ 
พัฒนา
โครงสรา้ง 
พื้นฐาน              
สาธารณปูโภค 
และ 
สาธารณปูการ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์
๓  การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
๕ การบริหาร 
จัดการและ                
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
๔ การวางแผน   
การส่งเสริม 
การลงทุน
พาณชิยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ ๖  
ศิลปะวฒัน 
ธรรมจารีต
ประเพณีและ
ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
 

 
 
 

 
ยุทธ 
ศาสตร์ 
องค ์
การ 
บริหาร 
ส่วน 
ตำบล 
ยางหัก 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์๒  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๑ 
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ ๓  
การจัด
ระเบียบ 
ชุมชนและ
รักษาความ
สงบ 
เรียบร้อย 
 
 
 

 

  เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์              
๒.คุณภาพชีวิต 
ของ 
ประชาชน 
ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์              
๓.ชุมชนม ี
ระเบียบและ 
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์                  
๔. การประสาน
แผนพฒันาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์            
๑ เพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
การคมนาคม 
ขนส่งระบบ
สาธารณปูโภค 
และ
สาธารณปูการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์              
๖.มีการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย           
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้คงอยู ่

 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์                 
๕.การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๕ 
การบริหาร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๔  
 การประสาน 
แผนพัฒนา 
การพัฒนา 
ศักยภาพ 
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ ๖ 
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
 
 
 

 

  กลยุทธ ์
 ๒.คุณภาพ 
ชีวิตของ 
ประชาชน 
ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๓.ชุมชนม ี
ระเบียบและ 
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๔.การประสาน
แผนพฒันา 
และเพิ่ม                
ประสทิธ ิ
ภาพองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๑.เพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการคมนาคม 
ขนส่งระบบ
สาธารณปูโภค 
และสาธารณปูการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๖.มีการสืบสาน 
วัฒนธรรมไทย      
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้คงอยู ่

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
๕.การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 
มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 
๒.๒ แผนงานสังคม 
สงเคราะห ์
๒.๓ แผนงานงบกลาง 
๒.๔ แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๑  แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผน 
งาน 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓.๑  แผนงาน  
รักษาความ 
สงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ แผนงาน 
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖..๑ แผนงาน
การศึกษา 
๖.๒ แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 



 
4๕ 

แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท  ๐๒ 

 
 
 

   “ ดำเนินไปในทางสายกลาง            เคียงข้างประชาชนในตำบล   
     เป็นไปตามเหตุตามผล                 อยู่บนหลกัความรู้ควบตู่คุณธรรม 
     พร้อมรองรับกระแสโลกาภิวัตน์       พฒันาสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและ
ยั่งยืน”  
                   
 
 
                 ใส่ใจธรรมาภิบาล  มุ่งมั่นบริการประชาชน ” 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  Strategy  Map 

๒.ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

วิสัย 
ทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.จัดระเบียบ
สังคมและ 
ความสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
พันธกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๔. การวาง
แผนพฒันา
พัฒนาศักย 
ภาพองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ยกระดับ
มาตรฐาน  
โครงสรา้งพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.คุณภาพ
ชีวิตของ 
ประชาชน 
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.ชุมชนมี
ระเบียบและ  
มีความสงบ 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้า 
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 
มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผน 
งาน 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  
แผนงาน 
บริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๑  
แผนงาน 
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
โครงการ 

 
 
 
 

 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 
 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 

 

ผลผลิต
โครงการ 

 
 
 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
องค์การ 
บริหาร 
ส่วน 
ตำบล 
ยางหัก 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
๒ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่                 
๑ พัฒนา        
โครง สรา้งพื้นฐาน  
สาธารณปูโภค
สาธารณปูการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
๓  การจดั
ระเบียบชุมชน
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบรหิาร               
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  การประสาน 
แผนพัฒนา 
การพัฒนา 
ศักยภาพของงค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาองถิ่น 
 

 
 

 ๒.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 
๒.๒ แผนงาน           
สังคมสงเคราะห ์
๒.๓ แผนงานงบกลาง 
๒.๔ แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑  แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑  แผนงาน  
รักษาความ 
สงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖..๑ แผนงาน
การศึกษา 
๖.๒ แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4๖ 
 

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
สนับสนุน 

๑ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา 
 

กองช่าง กองคลัง 

๒ ส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

.แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

๓ การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

๔ การวางแผนพัฒนา 
การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 

๕ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 

๖ การส่งเสริมการศึกษา
และกีฬากิจกรรม
นันทนาการ  การ
รักษา ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม  และ

นันทนาการ 
 

กองการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองคลัง 

      

 

 



ส่วนที่ ๔ 
 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ  การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกัน ก็
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่
การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์    ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
แนวทางและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นส 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล   โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทำ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรองค์การบริหารส่วนตำบล
อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ 
การติดตาม ( Monitoring )  

การติดตามนั้น  ทำให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง
เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chat  ที่จะทำให้หน่วยงานสามรถติดตามได้ว่า
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
การประเมินผล (Evaluation ) 

การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standardcriteria) และตัวชี้วัด (Indicators)  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน   เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบดว้ย
เกณฑ์ที่สำคัญใน ๒  ระดบั  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน   และเกณฑ์การประเมินโครงการ  
การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนพัฒนาสามปี  แบ่งออกเป็น ๓   ระดับ  คือ 

๑.ผลผลิต  (Output)  เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินตามแผนพัฒนาสามปีเป็นการพิจารณาในเรื่องเวลา  
ค่าใช้จ่าย  คุณภาพ  และความพอใจ 

๒.ผลลัพธ์ (Outcome)  เป็นผลผลิตที่ เกิดต่อจากผลผลิตเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 

 ๓.ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate  Outcome) เป็นผลของโครงการการบรรลุผลลัพธ์สุดท้ ายซึ่งเป็นผลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 



๔๘ 

๔.๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๖0 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๑๐ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์ ๕ 
๓.๕ กลยุทธ ์ ๕ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ 
๓.๘ แผนงาน ๕ 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ 
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 

 

 1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
จานวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

 1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

 1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

 1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 

(2) 
 

 

 1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ 
ศาสนา ประเพณีและงานประจาป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 
 

 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภเูขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ 
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมทำ ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ 
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(5) 
 
 

 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 
 

 

 



๕๐ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 (ต่อ) 
 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3) 
 

 

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ 
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 
 

 

 2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
 

 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสง่ผลต่อการดาเนินงานได้แก่ 

S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-pportunity 
(โอกาส) และ TThreat(อุปสรรค) 

(3) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์  
๓.๑  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประกอบด้วยข้อมลู ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบาย 
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วสิัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

 รวมคะแนน   ๑๐๐  
 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
ถูกต้อง 

(๕) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ                           

ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ังยั่งยืน  
      ภายใต้หลักประชารัฐ (๕) 
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ หน้า  1
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ.02
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุม่วง 1    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุม่วง 1  พร้อม ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค ขุดลอกล้าห้วย  ต้าแหน่ง 1/3  หมู่ 1 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่ 1 วังปลาช่อน เขตพื นท่ี สปก. ค่าพิกัด    ภาค  7

E 571145 N  1466491  

ตามแบบทรัพยากรน ้า  ภาค  7 

๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร  1  เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร 1 ชนิด  ๐ ๙,๐๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก  มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  2  ตากแดด เขตพื นท่ีป่าไม้ ต้าแหน่ง 2/1 หมู่ 2  ภาค  7

ค่าพิกัด  E 565951 N 1463577  

ตามแบบทรัพยากรน ้า  ภาค  7 

๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร 2  เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร  1  ๐ ๐ ๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม  พร้อมขุดลอกล้าห้วย    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  2  ตากแดด เขตพื นท่ีป่าไม้ ต้าแหน่ง 2/2 หมู่ 2    ภาค  7

ค่าพิกัด  E 566105  N 1463595 

 ตามแบบทรัพยากรน ้าภาค  7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า 2  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ.02
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 1 ชนิดรถข้าม   มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง 2/7  หมู่  2 เขตพื นท่ี สปก. ภาค  7
หมู่  2  ตากแดด ค่าพิกัด  E 571161 N 1466041  

 ตามแบบทรัพยากรน ้าภาค  7 

๔ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 2  พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ต้าแหน่ง 2/8 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่  2  ตากแดด หมู่  2 เขตพื นท่ี สปก.  ค่าพิกัด ภาค  7

 E 571161 N  1466041  
ตามแบบทรัพยากรน ้าภาค  7 

๖ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 1 ๐ ๐ ๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 3 ชนิอรถข้าม   มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง 2/9  หมู่  2 เขตพื นท่ีป่าไม้      ภาค  7
หมู่  2  ตากแดด  ค่าพิกัด  E 567704 N  1462821  

ตามแบบทรัพยากรน ้าภาค  7 
๗ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 4 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 4 ชนิดรถข้าม มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง 2/10  หมู่  2   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่  2  ตากแดด  เขตพื นท่ีสปก.ค่าพิกัด E 567775  ภาค  7

 N  1463402  ตามแบบ
ตามแบบทรัพยากรน ้าภาค  7 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  3

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ.02
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 5 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 5 ชนิดรถข้าม มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง  2/11 หมู่ 2  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ชนิดรถข้าม หมู่  2  ตากแดด เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

 E 567340  N  1463233 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7 

๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 6 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 6 ชนิดรถข้าม  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ต้าแหน่ง  2/12 หมู่  2 เขตพื นท่ี ภาค  7
หมู่  2  ตากแดด ป่าไม้ สปก.  ค่าพิกัด E 567178 

N 1463038 ตามแบบทรัพยากรน ้า
ภาค ๗

๑๐ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยปอ  2    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยปอ  2 พร้อม ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค ขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  2/15 . จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่  2  ตากแดด หมู่ 2 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

 E 562739   N  1459659  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7 

๑๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยไทร  2    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยปอ 2 ชนิดรถข้าม ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง 2/16   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่  2  ตากแดด หมู่ 2 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

E 563786   N  1460462   
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 7  ๐ ๕,๔๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 7 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/2   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง หมู่  3  เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ภาค  7

ค่าพิกัด E 566058 N 1465241   
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 8  ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 8 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/3    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง หมู่ 3  เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด ภาค  7

 E 564925 N 1465698  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๔ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 9  ๐ ๘,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 9 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/4 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง หมู่  3  เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด  ภาค  7

E 563814  N 1466913  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๕ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 10  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 10 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/8    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง  หมู่ 3 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

 E 564306 N 1467022  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  5

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย  เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยหนองกล้า ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

หนองกล้า พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/10    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้ว หมู่  3  ท่ายาง  หมู่  3 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก.  ค่าพิกัด   ภาค  7

 E 56388 N  1466480    
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๗ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 12  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 12 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/16    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง  หมู่ 3  เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด     ภาค  7

E 564186  N  1468796  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 13  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 13 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  3/17 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  3  ท่ายาง  หมู่  3 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

E 563345  N  1468333      
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๑๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยเทือกสูง  1   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยเทือกสูง 1 ชนิด  ๐ ๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง     จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  4  บ้านหินสี 4/2 หมู่  4  เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก.          ภาค  7

ค่าพิกัด E 561392 N  1470587   
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  6

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๐ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยเทือกสูง  2   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยเทือกสูง 2 ชนิด  ๐ ๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม  พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง     จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่  4  บ้านหินสี 4/3  หมู่ 4 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก.           ภาค  7

ค่าพิกัด  E 560973 N  1470578     
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๒๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุน้อย 2   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุน้อย 2 ชนิด  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง    จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  4  บ้านหินสี  4/5 หมู่ 4 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก.         ภาค  7

ค่าพิกัด E 561604 N 1471547  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๒๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าบ้านหินสี     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าบ้านหินสี ชนิดรถข้าม  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  4/8   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่  4  บ้านหินสี หมู่  4 เขตพื นท่ีป่าไม้ สปก. ค่าพิกัด ภาค  7

 E 563143  N 1471175   
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๒๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุกรูด 2     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุกรูด 2  หร้อม ๐ ๐ ๔,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค ขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  5/1 หมู่ 5  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย หมู่  5  ไทยประจัน เขตพื นท่ี สปก. ค่าพิกัด          ภาค  7

 E 560722 N 1469875  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  7

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๔ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 14  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 14   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/2 หมู่ 5 เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน ค่าพิกัด E 561608 N 1469486     ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๒๕ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 15  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 15   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/3 หมู่ 5 เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน ค่าพิกัด E 562186 N 1768608  ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๒๖ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 16  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 16   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง 5/4 หมู่ 5 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน เขตพื นท่ี สปก. ค่าพิกัด  ภาค  7

E 562262  N  1468245   
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๒๗ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 17  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 17   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง 5/5 หมู่ 5 เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน ค่าพิกัด E 561749  N 1467992   ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ หน้า  8
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 18  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 18   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/6 หมู่ 5  เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน ค่าพิกัด E  561588 N 1468032 ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๒๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 19  ๐ ๖,๓๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 19   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/7 หมู่ 5 เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน ค่าพิกัด E 560676 N 1467415 ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๓๐ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 20 ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 20   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง 5/8 หมู่ 5 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E  560476  N  1467177
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๓๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 21 ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 21 ชนิดรถข้าม มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม  ต้าแหน่ง  5/9   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่ 5 ไทยประจัน หมู่  5 เขตพื นท่ี สปก ค่าพิกัด ภาค  7

E  560311  N 1466939 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  9

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 22  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 22   หมู่  5  มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/10  หมู่  5  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 ไทยประจัน เขตพื นท่ี สปก. ค่าพิกัด   ภาค  7

E  560368  N  1467032 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๓๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 23 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน  23  ชนิดรถข้าม มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม   ต้าแหน่ง  5/11 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 หมู่ 5 ไทยประจัน หมู่  5  เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E  560584  N  1467252  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๓๔ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 24 ๐ ๐ ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน  24  ชนิดรถข้าม มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง  5/12  หมู่ 5 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
 หมู่ 5 ไทยประจัน เขตพื นท่ี สปก   ค่าพิกัด ภาค  7

 E  560783  N  1467547  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๓๕ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 25 ๐ ๐ ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 25  หมู่ 5 มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/13 หมู่ 5 เขตพื นท่ี สปก จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ไทยประจัน ค่าพิกัด  E 560852 N 1467898  ภาค  7

ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ หน้า  10
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๖ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 26  ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 26  หมู่ 5 มีน ้าใช้อุปโภค ต้าแหน่ง  5/14  หมู่  5  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ไทยประจัน  เขตพื นท่ี สปก. ค่าพิกัด  ภาค  7

 E  561542  N  1468185 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๓๗ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุกรูด 3      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยห้วยพุกรูด 3 ๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
ชนิดรถข้าม หมู่  6  ยางคู่ มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม  ต้าแหน่ง  6/1 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  

 หมู่  6 เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7
E 569177  N  1466504 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๓๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 27  ๐ ๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 27  ชนิดรถข้าม  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม ต้าแหน่ง  6/2  หมู่  6  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่  6  ยางคู่ เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E  566184  N  1470320
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๓๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 31  ๐ ๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 31  ชนิดรถข้าม  มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้าม  ต้าแหน่ง  6/9  หมู่  6  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
หมู่  6  ยางคู่ เขตพื นท่ี สปก ค่าพิกัด ภาค  7

E  566400  N  1469800   
 ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  11
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๐ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยลวก      เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยลวก พร้อมขุดอก ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่ 7 มีน ้าใช้อุปโภค ล้าห้วย ต้าแหน่ง  7/1  หมู่  7  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ห้วยศาลา เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E 571534  N  1468727
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๔๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุตะแบกล่าง ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พุตะแบกล่าง  พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดอกล้าห้วย  ต้าแหน่ง  7/2 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่ 7 ห้วยศาลา  หมู่  7  เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E 569417  N  1472369 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๔๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุตะแบกบน 1 ๐ ๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พุตะแบกบน 1 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  7/3  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่ 7 หมู่  7  เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

E 569417  N  1472369 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๔๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุตะแบกบน 2 ๐ ๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พุตะแบกบน 2 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค  พร้อมขุดอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  7/4 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  
ล้าห้วย  หมู่ 7 หมู่  7  เขตพื นท่ี สปก  ค่าพิกัด ภาค  7

 E 570810  N  1473470 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  12

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๔ ฝายทดน ้าห้วยนาช่อง ชนิด เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยนาช่อง ชนิด ๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย  มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง  จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  

หมู่  7 ห้วยศาลา 7/5 หมู่ 7 เขตพื นท่ี  สปก. ค่าพิกัด  ภาค  7

E 571751 N 1473268 
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค 7 

๔๕ ฝายทดน ้าห้วยลานคา 1   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา 1 ชนิด ๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  

ล้าห้วย หมู่ 8 ลานคา ต้าแหน่ง 8/1 หมู่ 8 เขตพื นท่ีป่าไม้    ภาค  7

ค่าพิกัด E 565422  N 1471708  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๔๖ ฝายทดน ้าห้วยลานคา 3  เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา 3 ชนิด ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

ชนิดรถข้าม พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค รถข้าม พร้อมขุดลอกล้าห้วย ต้าแหน่ง จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค ทรัพยากรน ้า  

ล้าห้วย หมู่ 8 ลานคา  8/3 หมู่ 8 เขตพื นท่ีป่าไม้และสปก. ภาค  7

 ค่าพิกัด E 565248  N  1472140  
ตามแบบทรัพยากรน ้า ภาค  7

๔๗ ขุดสระเก็บน ้าบ้านโปร่งพรหม  1 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านโปร่งพรหม  1 ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง

หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่ 3  ต้าแหน่ง 3/5  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 563142 N 1469997 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  13

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๘ ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง  1 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง  1 ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง

หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  3  ต้าแหน่ง 3/6  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 563966 N 1470582 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี
๔๙ ขุดสระเก็บน ้าบ้านโปร่งพรหม  2 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านโปร่งพรหม  2 ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง

หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  3  ต้าแหน่ง 3/7  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 563484 N 1469338 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี
๕๐ ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง  4 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง  4 ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง

หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่ 3 ต้าแหน่ง 3/18  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 564491 N 1469794 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี
๕๑ ฝายน ้าล้นบ้านแม่ประจัน 1 เพ่ือให้ประชาชน ฝายน ้าล้นบ้านแม่ประจัน  1 ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ฝายน ้าล้น ประชาชนมี กองช่าง

 หมู่  5 ไทยประจัน มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  5  ต้าแหน่ง 5/15  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 560359 N 1468858 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี

๕๒ ฝายน ้าล้นบ้านแม่ประจัน ๒ เพ่ือให้ประชาชน ฝายน ้าล้นบ้านแม่ประจัน ๒ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายน ้าล้น ประชาชนมี กองช่าง

 หมู่  5 ไทยประจัน มีน ้าใช้อุปโภค หมู่ 5  ต้าแหน่ง 5/16  เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานีพัฒนาท่ีดิน

E 562013 N 1469370 จังหวัดราชบุรี

ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  14

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕๓ ขุดสระเก็บน ้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านแม่ประจัน  4 ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง

แม่ประจัน 4 หมู่  6  ยางคู่ มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  6  ต้าแหน่ง  6/10 เขตพื นท่ี สปก. จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค สถานี
E 569449 N 1468091 พ้ฒนาท่ีดิน
ตามแบบสถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

๕๔ ขุดสระเก็บน ้าบ้านพุไทร เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านพุไทร ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง
หมู่  2  ตากแดด มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  2  ต้าแหน่ง 2/6 เขตพื นท่ี ป่าไม้ จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค ชลประทาน

E 565304 N 1464105 จ.ราชบุรี
ตามแบบชลประทาน จ.ราชบุรี

๕๕ ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง 2 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง
หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  3  ต้าแหน่ง 3/11  เขตพื นท่ีป่าไม้ จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค ชลประทาน

E 565489 N 1464886 จ.ราชบุรี
ตามแบบชลประทาน จ.ราชบุรี

๕๖ ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง 3 เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระเก็บน ้าบ้านท่ายาง ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สระเก็บน ้า ประชาชนมี กองช่าง
หมู่  3  ท่ายาง มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  3  ต้าแหน่ง 3/15 เขตพื นท่ีป่าไม้ จ้านวน ๑ สระ น ้าใช้อุปโภค ชลประทาน

E 564375 N 1468467 จ.ราชบุรี
ตามแบบชลประทาน จ.ราชบุรี

๕๗ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร 3   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าพุไทร 3 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  2 มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  2 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
ตากแดด ต้าแหน่ง 2/3 เขตพื นท่ี ป่าไม้

พิกัด E 565585 N 1463491 
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  15

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๕๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร 4   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าพุไทร 4 ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  2 มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  2 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
ตากแดด ต้าแหน่ง 2/4 เขตพื นท่ี ป่าไม้

 พิกัด E 565438 N 1463492 
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

๕๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุไทร 5   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าพุไทร 4 ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิด มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
รถข้ามได้ หมู่ 2 ตากแดด หมู่  2 ต้าแหน่ง 2/5 เขตพื นท่ี ป่าไม้

พิกัด E 565433 N 1463689
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

๖๐ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยขา 1    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยขา 1 ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิด มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
รถข้ามได้ หมู่ 2 ตากแดด หมู่ 2 ต้าแหน่ง 2/17  เขตพื นท่ีป่าไม้

พิกัด E 565495 N 1462108
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

๖๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 11    ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 11 พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  3 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
ล้าห้วย หมู่ 3 ท่ายาง ต้าแหน่ง 3/12 เขตพื นท่ี  สปก. 

 พิกัด E 565499 N 1465245
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  16

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยเขาหัวเราะ    ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

เขาหัวเราะ พร้อมขุดลอก มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย หมู่ 3 ต้าแหน่ง จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค อบจ.ราชบุรี
ล้าห้วย  หมู่ 3 ท่ายาง  3/13 เขตพื นท่ีป่าไม้และสปก.

พิกัด E 564627 N 1465199
ตามแบบ อบจ. ก้าหนด

๖๓ ก่อสร้างฝายทดน ้า   เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าวังส้มปล่อยบน ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
วังส้มปล่อยบน มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย หมู่ 1 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ต้าแหน่ง 1/๕ เขตพื นท่ี สปก.
หมู่  ๑ วังปลาช่อน พิกัด E 569768  N 1463394 

ตามแบบ อบต. ก้าหนด

๖๕ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยไทร 1    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยไทร 1 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
ชนิดรถข้ามได้ หมู่  2 ต้าแหน่ง 2/13  เขตพื นท่ีป่าไม้
หมู่ 2 ตากแดด พิกัด E 564836  N 1460737

ตามแบบ อบต. ก้าหนด
๖๕ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยปอ 1    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยปอ 1 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
ชนิดรถข้ามได้ หมู่ 2  ต้าแหน่ง 2/14 เขตพื นท่ีป่าไม้ 
หมู่ 2 ตากแดด พิกัด E 564103  N 1460264  

ตามแบบ อบต. ก้าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  17

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖๖ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยขา 2    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยขา 2 ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
ชนิดรถข้ามได้ หมู่ 2 ต้าแหน่ง  2/18 เขตพื นท่ีป่าไม้ 
หมู่ 2 ตากแดด พิกัด E 565774 N 1462339 

ตามแบบอบต. ก้าหนด

๖๗ ก่อสร้างฝายทดน ้า บ้านท่ายาง 2  เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าบ้านท่ายาง  2 ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  3 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
หมู่ 3 ท่ายาง ต้าแหน่ง 3/14 เขตพื นท่ี สปก. 

พิกัด E 564063  N 1467863
ตามแบบอบต. ก้าหนด

๖๘ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยพุกรูด 1    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุกรูด 1 ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย  หมู่  4 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
หมู่ 4  หินสี ต้าแหน่ง 4/1 เขตพื นท่ีสปก. 

พิกัด E 561223  N 1479537
ตามแบบอบต. ก้าหนด

๖๙ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย    เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 28 ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
แม่ประจัน 28 มีน ้าใช้อุปโภค หมู่  6 ต้าแหน่ง 6/3 เขตพื นท่ี  สปก. จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
หมู่ 6  ยางคู่ พิกัด E 569900  N 1467557 

ตามแบบอบต. ก้าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  18

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๗๐ ก่อสร้างฝายทดน ้า เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยแม่ประจัน 29 ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง

ห้วยแม่ประจัน 29 มีน ้าใช้อุปโภค ชนิดรถข้ามได้ หมู่  6 ต้าแหน่ง 6/6 จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
ชนิดรถข้ามได้  หมู่ 6  ยางคู่ เขตพื นท่ี สปก. พิกัด E 568935 

 N 1469111
ตามแบบอบต. ก้าหนด

๗๑ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา  2     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา  2 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ชนิด มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
รถข้ามได้ หมู่ 8  ลานคา หมุ่  ๘  ต้าแหน่ง 8/2 เขตพื นท่ีป่าไม้

พิกัด E 565366  N 1471531
ตามแบบอบต. ก้าหนด

๗๒ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา  4     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยลานคา  4 ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมขุดลอกล้าห้วย  ชนิด มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิดรถข้ามได้ จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
รถข้ามได้ หมู่ 8  ลานคา หมู่ 8 ต้าแหน่ง 8/4  เขตพื นท่ีป่าไม้

พิกัด E 565854 N 1472402
ตามแบบอบต. ก้าหนด

๗๓ ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วย     เพ่ือให้ประชาชน สร้างฝายทดน ้าห้วยพุกระถิน ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ฝายทดน ้า ประชาชนมี กองช่าง
พุกระถิน พร้อมขุดลอกล้าห้วย  มีน ้าใช้อุปโภค พร้อมขุดลอกล้าห้วย ชนิดรถข้ามได้   จ้านวน ๑ ฝาย น ้าใช้อุปโภค
ชนิดรถข้ามได้ หมู่ 8  ลานคา หมู่  8  ต้าแหน่ง 8/1  เขตพื นท่ีป่าไม้

พิกัด E 564629 N 1477125 
ตามแบบอบต. ก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  ๑๙

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5  เมตร ๙๓๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

สายอนามัย-อ่างเก็บน ้าพุไทร  สัญจรได้สะดวก ยาว ๑00  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ยาว ๑00 มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๑ บ้านวังปลาช่อน เมตร

๗๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5  เมตร ๗๘๒,๐๐๐ ๗๘๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยสบายใจ  หมู่ท่ี 1 สัญจรได้สะดวก ยาว 500  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ยาว ๕๐๐ มีทางสัญจร

บ้านวังปลาช่อน เมตร

๗๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง  4  เมตร ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยสามัคคี  หมู่ท่ี ๑ สัญจรได้สะดวก  ยาว ๒๐๐  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ยาว ๒๐๐ มีทางสัญจร

บ้านวังปลาช่อน เมตร

๗๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร ๐ ๙๓๔,๐๐๐ ๙๓๔,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้านก้านันเสาร์ หมูท่ี ๑ สัญจรได้สะดวก ยาว ๖00  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ยาว ๖๐๐ มีทางสัญจร

บ้านวังปลาช่อน เมตร

๗๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๙๓๔,๐๐๐ ๙๓๔,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
 ซอยจัดสรรพัฒนา - รพสต.วังปลาช่อน. มีถนนใช้สัญจร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร คอนกรีต ยาว ๖๐๐ มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๑  บ้านวังปลาช่อน เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง  ๕ เมตร ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยสามพ่ีน้อง  หมู่ท่ี  ๑ สัญจรได้สะดวก  ยาว ๕00  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ยาว มีทางสัญจร

บ้านวังปลาช่อน  ๕๐๐ เมตร

๘๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยเปรมกมล  หมู่ท่ี  ๑ สัญจรได้สะดวก ยาว ๕00  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านวังปลาช่อน  ๕00  เมตร 

๘๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยสวนสานฝัน หมู่ท่ี ๑ มีถนนใช้สัญจร  ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 ๕00  เมตร 

๘๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๐ ๙๓๗,๐๐๐ ๙๓๗,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยมิตรภาพ บ้านลุงวงศ์  มีถนนใช้สัญจร  ยาว 6๐๐ เมตร  หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี  1  ๖00  เมตร 

๘๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

พุม่วง - บายพาส   หมู่ท่ี ๑  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

๑,00๐  เมตร 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๑
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยแสงจันทร์    หมู่ท่ี ๑  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๘๕ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

วังปลาช่อน - เพชรบุรี    หมู่ท่ี ๑  มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๔,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร ทางหลวงชนบท

 หนา 0.05 เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 

๘๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  ๖ เมตร ๑๔,๓๓๙,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

สายลีลาวดี - วังปลาช่อน สัญจรได้สะดวก ยาว ๔,000  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร อบจ.  ราชบุรี

หมู่ท่ี ๑  และ หมู่ท่ี ๒ จุดเร่ิมต้น ซอยหลังโรงเรียนสีวะรา หมู่ ๑ ๔,000  เมตร

ถึง ตลาดนัดหมู่  ๒  

พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๒๔, ๐๐๐  ตารางเมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  2๒
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง  ๔  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยเขาไม้รวก (ช่วงท่ี 4)  หมู่ท่ี ๒ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านตากแดด  ๕00  เมตร 

๘๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยลีลาวดี 2  หมู่ท่ี 2 สัญจรได้สะดวก ยาว 1,000  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านตากแดด 1,000  เมตร 

๘๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน

สายฟาร์มแพะ  - อ่างเก็บน ้า มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา  ๐.0๕ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด ๑,๕๐๐ เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

กองช่าง



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  2๓

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๐ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตสายวัดไทรงาม - สัญจรได้สะดวก กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
 ตากแดด  หมู่ท่ี   ๒ หนา 0.05 เมตร ๑,000  เมตร

๙๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยพุงูเห่า - รางม่วง - สัญจรได้สะดวก กว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
เขาหัวเราะ  หมู่ท่ี  ๒ หนา ๐.๓๐ เมตร  ๑๐,๐๐๐ เมตร

๙๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ๐ ๐ ๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
สายเขาไม้รวก-ท่ายาง มีถนนใช้สัญจร เมตร  ยาว ๒,๕๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด   หนา 0.๐๕  เมตร   ๒,๕๐๐ เมตร

๙๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยบุญไหล  สัญจรได้สะดวก  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓00  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี  2 บ้านตากแดด หนา 0.05 เมตร ๓๐๐  เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยพุงูเห่า มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๒ บ้านตากแดด หนา 0.05 เมตร ๓๐๐  เมตร 

๙๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
อุดมทรัพย์ -  รางม่วง  สัญจรได้สะดวก  กว้าง ๕  เมตร  ยาว ๑,๕00  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๒ บ้านตากแดด หนา 0.05 เมตร ๑,๕00  เมตร

๙๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
สายรางม่วง - พุงูเห่า มีถนนใช้สัญจร  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด หนา 0.05 เมตร ๘,๐๐๐ เมตร

๙๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน
คอนกรีต รางม่วง - พุคา  มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑,๕00  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมูท่ี  ๒ บ้านตากแดด หนา 0.05 เมตร ๑,๕00  เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6 เมตร  ๑๑,๕๒๔,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

สายตากแดด- เขาตกน ้า มีถนนใช้สัญจร ยาว 5,200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร อบจ.ราชบุรี

หมู่ท่ี  2 บ้านตากแดด ได้สะดวก รวดเร็ว พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๓๑,๒๐๐  ตารางเมตร  5,2๐๐ เมตร

๙๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6  เมตร  ๑๓,๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

สายตากแดด- หนองปลาไหล - มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๕00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร อบจ.  ราชบุรี

ท่ายาง หมู่ท่ี ๒ - หมู่ท่ี ๓ ได้สะดวก รวดเร็ว พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๒๑,๐๐๐  ตารางเมตร 5,2๐๐ เมตร ไปมาสะดวก

๑๐๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพระเมตตา มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา  ๐.0๕ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด  ๒๐๐ เมตร 

๑๐๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ห้วยพุไทร - อ่างเก็บน ้า- ฟาร์มแพะ   มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  หนา  ๐.0๕ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด ๓,๐๐๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๖

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ห้วยพุไทร หมู่ท่ี  2  บ้านตากแดด มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

๑,๕๐๐ เมตร

๑๐๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน

พุคา -ต้นมะพร้าว  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร กองช่าง

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด ๓,๐๐๐ เมตร

๑๐๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

หนองไม้แก่น  บ้านณรงค์  บุญเติม มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด 3๐๐ เมตร

๑๐๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔  เมตร ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ตากแดด - พุงูเห่า  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด 3๐๐ เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๗

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔  เมตร ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

สายหุบผึ ง  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด 3๐๐ เมตร

๑๐๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕  เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยอุดมทรัพย์ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด 3๐๐ เมตร

๑๐๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  ๕  เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยฝายเก็บน ้ารางขยี  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา 0.๐๕  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านนายเสริมสุข  อินคุ้มวงศ์ 3๐๐ เมตร

หมู่ท่ี ๒   บ้านตากแดด

๑๐๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยมะเด่ือเหลือง  - ป่ามะค่า สัญจรได้สะดวก ยาว 7,000  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี  3  บ้านท่ายาง  7,000 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๘

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยตะเคียนสูง -เขาหัวแดง สัญจรได้สะดวก ยาว 2,500  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี  3 บ้านท่ายาง  2,500 เมตร

๑๑๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยเขาหัวเราะ สัญจรได้สะดวก ยาว 1,000  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี  3 บ้านท่ายาง  1,000 เมตร

๑๑๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6 เมตร  ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยตะเคียนสูง มีถนนใช้สัญจร ยาว 8๐0 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร อบจ.ราชบุรี

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง ๘๐0 เมตร ไปมาสะดวก

๑๑๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6 เมตร  ๓,๘๙๗,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยทรัพย์สมบูรณ์ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร อบจ.ราชบุรี

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐   ตาราเมตร  ๑,๐๐๐ เมตร ไปมาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๒๙

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๑๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔  เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน

ซอยวังตะเคียน มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐   ตาราเมตร ๑,๐๐๐ เมตร

๑๑๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6  เมตร  ๕,๘๔๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยห้วยยาง มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร อบจ.ราชบุรี

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๙,๐๐๐   ตาราเมตร  ๘๐๐ เมตร

๑๑๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6  เมตร  ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยป่ามะค่า-หนองไม้แก่น มีถนนใช้สัญจร ยาว 5,200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร 

หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง ได้สะดวก รวดเร็ว 5,200 เมตร ไปมาสะดวก

๑๑๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6 เมตร  ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยเขาหัวแดง มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง  ๒,๐๐๐ เมตร

๑๑๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  ๔ เมตร  ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยทรัพย์สมบูรณ์ ๒ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร อบจ.ราชบุรี

หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง  ๑,๐๐๐ เมตร ไปมาสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

กองช่าง



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน
ซอยวังตะเคียน -  หนองปลาไหล มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕  เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๓ บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๒,๐๐๐ เมตร

๑๒๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยวังหิน   มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕  เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๑,๐๐๐ เมตร

๑๒๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
หน้าโรงเรียบ้านท่ายาง  สัญจรได้สะดวก กว้าง ๕  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๕๐๐ เมตร

๑๒๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยคุ้มไทยพัฒนา มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๕๐๐ เมตร

๑๒๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
น้านนายอภิชาติ  หมู่  3 สัญจรได้สะดวก กว้าง ๕  เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๙๐๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
บ้านนายวิชิต  เหมือนละหม้าย สัญจรได้สะดวก กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๕00  เมตร

๑๒๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ห้วยยาง-ห้วยยางสอง มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๒,๐๐๐ เมตร

๑๒๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ห้วยยางมัว สัญจรได้สะดวก กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง หนา ๐.0๕ เมตร ๒,๐๐๐ เมตร

๑๒๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายอิน สัญจรได้สะดวก ยาว 300  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 4  บ้านหินสี  300  เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุหวาย - ศาลเจ้าพ่อด้า สัญจรได้สะดวก ยาว  ๔00  เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 4  บ้านหินสี  ๔00  เมตร

๑๒๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายอภิชิต สัญจรได้สะดวก ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 4  บ้านหินสี  300  เมตร

๑๓๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายเรือง เนียมเกิด หมู่ท่ี 4 สัญจรได้สะดวก ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านหินสี  600 เมตร

๑๓๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยดงข่า  หมู่ท่ี 4  บ้านหินสี สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 200 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๓

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4  เมตร ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายจ้านง ทองชม หมู่ท่ี 4 สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

บ้านหินสี  200 เมตร 

๑๓๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5   เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

อ่างเก็บน ้าห้วยพุกรูด มีทางใช้สัญจร ยาว 1,000 เมตร หนา  0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๔  บ้าานหินสี  1,000 เมตร

๑๓๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5   เมตร ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุน้อย มีทางใช้สัญจร ยาว ๑,๕00 เมตร   หนา  0.05 เมตร คอนกรีตนาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๔  บ้านหินสี  ๑,๕00  เมตร 

๑๓๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

อ่างเก็บน ้าพุกรูด มีทางใช้สัญจร ยาว 1,000 เมตร  หนา  0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๔  บ้านหินสี 1,000 เมตร 

๑๓๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

เพชรในฝัน-อ่างเก็บน ้าบ้านหินสี มีทางใช้สัญจร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 (อ่างเก็บน ้าประปา)   2,000 เมตร

หมู่ท่ี ๔  บ้านหินสี

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยหินสีสายใน มีถนนใช้สัญจร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี ๔  บ้านหินสี  1,600 เมต

๑๓๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6  เมตร  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยหนองไผ่ หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

 2,000 เมตร

๑๓๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยเขาน้อย - อ่างเก็บน ้าพุกรูด มีถนนใช้สัญจร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี 4 บ้านหินสี 1,200 เมตร

๑๔๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

เพชรในฝัน-เข่ือนพุกรูด (ซอย ๓) มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๒00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร อบจ.

 หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี  พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๓,๒๐๐   ตารางเมตร 1,600 เมตร

๑๔๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6  เมตร  ๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยเพชรในฝัน - หนองไผ่ มีถนนใช้สัญจร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี  600 เมตร ไปมาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๑๔,๓๓๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยมิตรอนันต์  - พุหวายใน มีถนนใช้สัญจร ยาว ๔,0๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

 หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี  พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๒๔,๐๐๐  ตารางเมตร 2,0๐๐ เมตร 

๑๔๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๑๑,๐๕๘,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

พุหวาย - ไทยประจัน มีถนนใช้สัญจร  ยาว 3,000   เมตร  หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร 

หมู่ท่ี ๔ - หมู่ท่ี  ๕ ได้สะดวก รวดเร็ว พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๘,๐๐๐  ตารางเมตร ๓,0๐๐ เมตร ไปมาสะดวก

๑๔๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยเพชรในฝัน ๒ - บ้านนายอภิชิต มีถนนใช้สัญจร  ยาว  ๓00   เมตร  หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว  ถนนใช้สัญจร 

ฉลาดเลิศ หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี ได้สะดวก รวดเร็ว ๓๐๐ เมตร ไปมาสะดวก

๑๔๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

เพชรในฝัน ซอย ๕  มีถนนใช้สัญจร  ยาว  250   เมตร  หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร 

หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี ได้สะดวก รวดเร็ว 600 เมตร ไปมาสะดวก

๑๔๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก

ซอยเพชรในฝัน ซอย ๑ มีถนนใช้สัญจร  ยาว  ๑,๐00   เมตร  หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว  

หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี ได้สะดวก รวดเร็ว  ๑,๐00   เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๖

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน

ซอยเพชรในฝัน - ซอยมิตรอนันต์ มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๑,๐๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๔ บ้านหินสี ได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.05 เมตร  ๑,๐00   เมตร

๑๔๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

สะพานฝายพุกรูด -   ไร่เจ้อุ๊ มีทางใช้สัญจร กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑,๐๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

  หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร  ๑,๐00   เมตร

๑๔๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุน้อย - พุหิน มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๖๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๖๐๐ เมตร

๑๕๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

 ซอยฝายประมง   มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๒๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๒๐๐ เมตร

๑๕๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

 ซอยบ้านเผด็จ  นุชน้อย    มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๑,๐๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๑,๐๐๐ เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๗

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านป้ามาก มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๒๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

 หมู่ท่ี  4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๒๐๐  เมตร

๑๕๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายหัด กระจ่างศรี มีถนนใช้สัญจร กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๒๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

 หมู่ท่ี  4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๒๐๐  เมตร

๑๕๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายหนู  ทองหวี  สัญจรได้สะดวก กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๕๐๐   เมตร  คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร

 หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี หนา 0.05 เมตร ๕๐๐  เมตร

๑๕๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๕๐๐   เมตร  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนางแป้  มีถนนใช้สัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร
 หมู่ท่ี   4   บ้านหินสี ๕๐๐  เมตร

๑๕๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอย รพ.สต.บ้านไทยประจัน สัญจรได้สะดวก ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน ยาว 200 เมตร 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๘

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๕๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอย 11 หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน สัญจรได้สะดวก ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
ยาว 200 เมตร 

๑๕๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
บ้านนางมาลี ลิ มสกุลเศรษฐ สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5  บ้านไทยประจัน ยาว 200 เมตร 

๑๕๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
บ้านนายอนุสร   ฤทธ์ิล ้า สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5  บ้านไทยประจัน ยาว 200 เมตร 

๑๖๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยไฟป่า หมู่ท่ี 5 สัญจรได้สะดวก ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
บ้านไทยประจัน ยาว 250 เมตร

๑๖๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5 เมตร  ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอย 6 หมู่ท่ี 5 สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
 บ้านไทยประจัน ยาว 200 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๓๙

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยตาฝัก หมู่ท่ี  5 สัญจรได้สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
ยาว 200 เมตร

๑๖๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๕,๘๔๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง
ซอยวังมังกร หมู่ท่ี ๕ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร อบจ.
บ้านไทยประจัน พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๙,๐๐๐  ตารางเมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๑๖๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  ๔  เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยข้างวัดไทยประจัน สัญจรได้สะดวก ยาว 2๕0 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว  มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน ยาว 2๕0 เมตร

๑๖๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  5  เมตร  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอย  1   หมู่ท่ี  5 มีทางใช้สัญจร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย คอนกรีต มีทางสัญจร
 บ้านไทยประจัน 0.05 เมตร ก่อสร้างปีละ ยาว 200 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยตรงข้ามบ้านนางหมวย มีถนนใช้สัญจร ยาว 25๐ เมตร หนา  ๐.0๕ เมตร คอนกรีต ยาว มีทางสัญจร
 ขุนาพรม หมู่ท่ี ๕  บ้านไทยประจัน ๒๕๐ เมตร

๑๖๗ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐ ๐ ๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
สายบ้านไทยประจัน หมู่ 5 มีทางใช้สัญจร กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  คอนกรีต ยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ๓,๐๐๐ เมตร

๑๖๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  ๕  เมตร  ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง
ถนนเลียบล้าห้วยแม่ประจัน มีถนนใช้สัญจร ยาว 5,200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร
หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน ๕,๒๐๐  เมตร

๑๖๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร  ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยสามเหล่ียมทองค้า  สัญจรได้สะดวก ยาว ๔00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน ๔๐๐   เมตร

๑๗๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร  ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
นายสน่ัน ศรีทองแท้  หมู่ ๕ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๖00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ 5 บ้านไทยประจัน ๑,๖๐๐   เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๗๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยตรงข้าม  ครัวบ้านนอก  สัญจรได้สะดวก ยาว ๓00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 5 บ้านไทยประจัน ยาว ๓00 เมตร

๑๗๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนหินคลุกยาว ประชาชน กองช่าง

ซอย  ๑๕   หมู่ท่ี  5 มีทางใช้สัญจร ยาว ๓00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว  ๓๐0 เมตร มีทางสัญจร

 บ้านไทยประจัน

๑๗๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านลุงอ๋อย  หมู่ท่ี  5 มีทางใช้สัญจร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

 บ้านไทยประจัน ยาว 200 เมตร

๑๗๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอย 1 -  2 หมู่ท่ี  6 บ้านยางคู่ สัญจรได้สะดวก ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

ยาว 2,000 เมตร

๑๗๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6  เมตร  ๗,๗๙๔,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยหนองหลวง - วัดศรีพุยาง มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร 

หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๒,๐๐๐  ตารางเมตร ยาว 800 เมตร ไปมาสะดวก

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๗๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตซอยหลังโรงเรียน มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑,๕๐0  เมตร  คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ หนา ๐.๐๕ เมตร ๑,๕๐๐  เมตร

๑๗๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตซอยบ้านลุงชู มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๒๕0  เมตร  คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ หนา ๐.๐๕ เมตร ๒๕๐  เมตร

๑๗๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตซอยไร่โกชิต  มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑,๐00  เมตร  คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ หนา ๐.๐๕ เมตร ๑,๐๐๐  เมตร

๑๗๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  1,300,000   1,300,000   1,300,000   ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตซอยมะกอกทอง (ช่วงท่ี 3) มีถนนใช้สัญจร กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๕00  เมตร  คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ หนา ๐.๐๕ เมตร ๕๐๐  เมตร

๑๘๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง ๔ เมตร ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตฝายน ้าล้นบ้านยางคู่  มีถนนใช้สัญจร ยาว 1,000  เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ พร้อมติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ๑,๐๐๐  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๓

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๘๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๗,๗๙๔,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยหนองหลวง - พุน ้าซึม มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร

 หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่  พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๒,๐๐๐   ตารางเมคร ยาว 5,๕๐๐ เมตร

๑๘๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

บ้านเก่า - หนองหลวง (ซอย ๒) มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,0๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร

 หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่  ยาว 2,0๐๐ เมตร 

๑๘๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยวัดยางคู่  หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,0๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
ยาว 2,0๐๐ เมตร  

๑๘๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

นายเยื อง ร้อยเอก  มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๕๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ ยาว  ๕๐๐ เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๘๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

หนองผักตบ  หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร

๑๘๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยภูฐาน  หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร

๑๘๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
ซอยพุน ้าซึม - บ้านเก่า มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร

๑๘๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง
นางช้อย  บุญรอด  มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๕๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร
หมู่ท่ี ๖ บ้านยางคู่ ยาว  ๕๐๐ เมตร

๑๘๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยพุเต่าตก - ช่องเจ็กโต๊ะ มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,0๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุปะหัง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 สัญจรได้สะดวก ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต มีทางสัญจร

 บ้านห้วยศาลา ยาว 700 เมตร

๑๙๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5  เมตร  ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุตะแบก -  บ้านป้าก้อน สัญจรได้สะดวก ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยศาลา ยาว 2,700 เมตร

๑๙๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยอ่างเก็บน ้า - ไร่นายเลิศ  สัญจรได้สะดวก ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 7  บ้านห้วยศาลา ยาว 400 เมตร 

๑๙๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุปะหัง 2 - โรงงานเตาอิฐ สัญจรได้สะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี  7  บ้านห้วยศาลา ยาว 1,000 เมตร

๑๙๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยแสนสุข   หมู่ท่ี  7 สัญจรได้สะดวก ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 บ้านห้วยศาลา ยาว 400 เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๖

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4  เมตร  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยบ่อหลวง หมู่ท่ี  7 สัญจรได้สะดวก ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 บ้านห้วยศาลา ยาว 400 เมตร

๑๙๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4  เมตร  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยอาจารย์บาง  หมู่ท่ี  7 สัญจรได้สะดวก ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

 บ้านห้วยศาลา ยาว 4๕0 เมตร

๑๙๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๐ ๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยพุตะแบก หมู่ท่ี  7 มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,7๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีต ถนนใช้สัญจร

 บ้านห้วยศาลา ยาว 2,7๐๐ เมตร

๑๙๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยสันเข่ือนอ่างเก็บน ้าห้วยศาลา มีถนนใช้สัญจร ยาว 2,0๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา ยาว 2,0๐๐ เมตร

๑๙๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ๒๕,๘๑๒,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยพุเต่าตก 1 - พุเต่าตก 2 มีถนนใช้สัญจร ยาว ๗,๒๐๐ เมตร   หนา 0.05  เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๔๓,๒๐๐  ตารางเมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า ๔๗

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนหินคลุกยาว ประชาชน กองช่าง

หนองลวก หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา มีถนนใช้สัญจร ยาว 3,๐๐๐ เมตร หนา 0.05  เมตร ๓,๐๐๐  เมตร มีทางสัญจร

๒๐๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนหินคลุกยาว ประชาชน กองช่าง

ซอยพุเต่าตก -พุสามซ้อน มีถนนใช้สัญจร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05  เมตร  ๑,๐๐๐ เมตร มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา

๒๐๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนหินคลุกยาว ประชาชน กองช่าง

พุตะแบก - คอเขาฝ่ิน   มีถนนใช้สัญจร ยาว 3,๐๐๐ เมตร หนา 0.05  เมตร ๓,๐๐๐  เมตร มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา

๒๐๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนหินคลุกยาว ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้านนายแก่น มีถนนใช้สัญจร ยาว  ๒๐๐ เมตร หนา 0.05  เมตร ๒๐๐ เมตร มีทางสัญจร

หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยศาลา

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า ๔๘

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

บ้านนายแก้ว (ช่วงท่ี 2) มีถนนใช้สัญจร ยาว ๘๐๐ เมตร  หนา  0.05  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา ยาว ๘๐๐ เมตร 

๒๐๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุส้าโรง  หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา สัญจรได้สะดวก ยาว  ๓00 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

ยาว ๓00 เมตร

๒๐๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนมี กองช่าง

ซอยพุกระถิน  หมู่ท่ี ๘ บ้านลานคา มีถนนใช้สัญจร ยาว ๓,200 เมตร หนา 0.05 เมตร คอนกรีตยาว ถนนใช้สัญจร อบจ.  ราชบุรี 
ได้สะดวก รวดเร็ว พื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๙,๒๐๐   ตารางเมตร ยาว 5,200 เมตร ไปมาสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๔๙
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้านนายสมพงษ์  มีถนนใช้สัญจร ยาว ๙๐๐  เมตร หนา  0.05  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา ยาว ๙๐๐  เมตร

๒๐๘ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้านนายธาราเทพ  นิติบวรกุล  มีถนนใช้สัญจร ยาว 5๐๐  เมตร หนา  0.05  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา ยาว 5๐๐  เมตร

๒๐๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

ซอยพุมะเด่ือ มีถนนใช้สัญจร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร หนา  0.05  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา ยาว ๑,๐๐๐  เมตร

๒๑๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชน กองช่าง

อ่างเก็บน ้าบ้านลานคา มีถนนใช้สัญจร ยาว ๒,๐๐๐  เมตร หนา  0.05  เมตร คอนกรีตยาว มีทางสัญจร

หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา ยาว ๒,๐๐๐  เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๕,๐๔๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สะพาน ประชาชน กองช่าง
หนองปลาไหล  พร้อมถนน คสล. สัญจรได้สะดวก หนองปลาไหล  พร้อมถนน คสล. จ้านวน 1 แห่ง มีทางสัญจร
หมู่ท่ี  ๒  บ้านตากแดด  กว้าง ๘ เมตร ยาว  ๔๘  เมตร อบจ.  ราชบุรี 

๒๑๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ สะพาน ประชาชน กองช่าง
ตากแดด - รางม่วง พร้อมถน คสล. มีทางใช้สัญจร ตากแดด - รางม่วง พร้อมถน คสล. จ้านวน 1 แห่ง มีทางสัญจร
หมู่ท่ี  ๒  บ้านตากแดด  กว้าง ๘ เมตร ยาว  ๔๘  เมตร

๒๑๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สะพาน ประชาชน กองช่าง
เขาหัวแดง  สัญจรได้สะดวก เขาหัวแดง พร้อมถน คสล. จ้านวน 1 แห่ง มีทางสัญจร
หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง  กว้าง ๘ เมตร ยาว  ๔๘  เมตร

๒๑๔ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือให้ประชาชน สร้างท่อลอดเหล่ียม ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชน กองช่าง
ชนิดรถข้าม ซอยทรัพย์สมบูรณ์ มีทางใช้สัญจร ตามแบบ  อบต. ก้าหนด มีทางใช้สัญจร
หมู่ท่ี  ๓ บ้านท่ายาง

๒๑๕ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. เพ่ือให้ประชาชน สร้างท่อลอดเหล่ียม ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชน กองช่าง
ชนิดรถข้าม ซอยมิตรอนันต์ มีทางใช้สัญจร ตามแบบ  อบต. ก้าหนด มีทางใช้สัญจร
หมู่ท่ี  ๔   บ้านหินสี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า ๕๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๖ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชน สร้างท่อลอดเหล่ียม ๐ ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชน กองช่าง
บ้านพุหวาย หมู่  4  มีทางใช้สัญจร ตามแบบ  อบต. ก้าหนด มีทางใช้สัญจร
หมู่ท่ี 4 บ้านหินสี

๒๑๗ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชน สร้างท่อลอดเหล่ียม ๐ ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ท่อลอดเหล่ียม ประชาชน กองช่าง
บ้านสน่ัน  ต่ิงทอง  มีทางใช้สัญจร ตามแบบ  อบต. ก้าหนด มีทางใช้สัญจร
หมู่ท่ี 4 บ้านหินสี

๒๑๘ ติดตั งไฟสัญญาณจราจร  เพ่ือให้ประชาชน ไฟสัญญาณจราจร กล้องวงจรปิด  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวนไฟ ประชาชน กองช่าง
กล้องวงจรปิด สัญจรได้สะดวก จ้านวน 40 จุด  หมู่บ้านละ 5 จุด สัญญาณจรา มีความ
ตามแยกต่างๆ ปลอดภัย

๒๑๙ ติดตั งไฟรายทางสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชน ติดตั งไฟรายทางสาธารณะ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนไฟรายทาง ประชาชน กองช่าง
ตามแยกต่างๆ ในเขตต้าบล สัญจรได้สะดวก จ้านวน    ๓๐๐   ดวง มีความ
ยางหัก ปลอดภัย ปลอดภัย

๒๒๐ ติดตั งป้ายในเขตต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาชน ติดตั งป้ายช่ือซอย ช่ือถนน  ช่ือหมู่บ้าน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จ้านวนป้าย ประชาชน ส้านัก/กอง
สัญจรได้สะดวก ช่ือสถานท่ีต่างๆ ป้ายจราจร ป้ายเตือน ท่ีติดตั ง มีความ อบต. ยางหัก

ป้ายห้าม  ป้ายประชาสัมพันธ์งาน ปลอดภัย
บริการสาธารณะ ของ อบต.  ยางหัก ทราบข้อมูล

ปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒๑ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตร เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้าน 0 ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 0 ศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒  บ้านตากแดด เรียนรู้ด้านการเกษตร ตากแดด บริเวณอ่างเก็บน ้า  หมู่ท่ี  ๒ เกษตร สถานท่ีจัดกิจกรรม

แหล่งจ้าหน่ายสินค้า ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด จ้านวน ๑  แห่ง ด้านการเกษตร
เกษตร

๒๒๒ ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ เพ่ืออ้านวยความ ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะและ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ห้องน ้า ประชาชน กองช่าง

สะดวกให้แก่ ห้องน ้าคนพิการ  จ้านวน  ๑  หลัง ได้รับความ

ประชาชนผู้มา ตามแบบ อบต. ก้าหนด สะดวก

ติดต่อราชการ

๒๒๓ ก่อสร้างสนามกีฬาและศูนย์ เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานและ 0 ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 0 สนามกีฬาและ ประชาชนได้ กองช่าง

การเรียนรู้เกษตรต้าบลยางหัก  ออกก้าลังกาย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรต้าบลยางหัก  ศูนย์การเรียนรู้ ออกก้าลังกาย

และจัดกิจกรรม ในพื นท่ี  ๔๘  ไร่ หมู่ท่ี  ๖ บ้านยางคู่  เกษตรต้าบลยางหัก  จ้านวน ๑  แห่งและจัด

นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ

๒๒๔ ปรับปรุงห้องน ้าและต่อเติมห้องน ้า เพ่ือให้มีห้องน ้า  บริการปรับปรุงห้องน ้าและต่อเติมห้องน ้า ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุง  ห้องน ้า ประชาชน กองช่าง
 ท่ีท้าการ  อบต. ยางหัก ประชาชนผู้มาติดต่อ  ท่ีท้าการ  อบต. ยางหัก และต่อเติม ได้รับความ
หมู่ท่ี  3 บ้านท่ายาง ราชการ ตามแบบ  อบต. ก้าหนด จ้านวน  ๑  หลัง สะดวก 

เวลาติดต่อ
ราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า ๕๓

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒๕ ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ เพ่ืออ้านวยความ ก่อสร้างโรงจอดรถ  ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อาคารจ้านวน ประชาชน กองช่าง

บริหารส่วนต้าบลยางหัก สะดวกให้แก่  ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ๑  หลัง ได้รับความ

ประชาชนผู้มา สะดวก

ติดต่อราชการ

๒๒๖ ก่อสร้างท่ีท้าการองค์การ เพ่ืออ้านวยความ ก่อสร้างอาคารท่ีท้าการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ อาคารจ้านวน ประชาชน กองช่าง

บริหารส่วนต้าบลยางหัก สะดวกให้ องค์การบริหารส่วนต้าบลยางหัก ๑  หลัง ได้รับความ

ประชาชนและ  ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด สะดวก

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

๒๒๗ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีสถานท่ี ต่อเติมกันสาดด้านหน้า ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อาคารเอนก มีสถานท่ีจัด กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒  บ้านตากแดด จัดกิจกรรม จัดงาน อาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี  ๒  ประสงค์ กิจกรรมต่างๆ

จัดประชุม ตามแบบท่ี อบต.  ก้าหนด จ้านวน ๑  หลัง

๒๒๘ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีสถานท่ี อาคารศาลาเอนกประสงค์ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศาลาเอนก มีสถานท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง ประชุมสภา หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง ประสงค์ จัดกิจกรรมต่างๆ

 ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด จ้านวน ๑  หลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า ๕๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒๙ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีสถานท่ี สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อาคารเอนก มีสถานท่ีจัด กองช่าง

อบต.  ยางหัก  จัดกิจกรรม จัดงาน อบต. ยางหัก  หมู่ท่ี  ๓  ประสงค์ กิจกรรมต่างๆ

หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง จัดประชุม ตามแบบท่ี อบต.  ก้าหนด จ้านวน ๑  หลัง

๒๓๐ ก่อสร้างอาคารห้องประชุม เพ่ือให้มีสถานท่ี อาคารห้องประชุมสภาองค์การ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงห้อง มีสถานท่ี กองช่าง

สภาองค์การบริหารส่วน ประชุมสภา ยริหารส่วนต้าบลยางหัก   ประชุมสภา อบต. ประชุมสภา อบต.

ส่วนต้าบลยางหัก  ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด

๒๓๑ ปรับปรุงต่อเติมท่ีท้าการองค์การ เพ่ืออ้านวยความ ปรับปรุงต่อเติมท่ีท้าการองค์การ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ อาคารจ้านวน ประชาชน กองช่าง

บริหารส่วนต้าบลยางหัก สะดวกให้ องค์การบริหารส่วนต้าบลยางหัก ๑  หลัง ได้รับความ

ประชาชนและ  ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด สะดวก

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

๒๓๒ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เพ่ือสร้างสวัสดิการ สร้างบ้านพักข้าราชการท้องถ่ิน  ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 0 จ้านวนบ้านพัก เสริมสร้าง กองช่าง
ท้องถ่ิน ให้พนักงานส่วน ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ข้าราชการ สวัสดิการให้

ต้าบล ข้าราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๓๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีหน้าอาคารเอนก ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงพิ นท่ี มีสถานท่ี กองช่าง

ท่ีท้าการ อบต.ยางหัก ประชุมจัดกิจกรรม ประสงค์และพื นท่ีหน้าท่ีท้าการอบต.ยางหัก บริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม
ต้าบลยางหัก  หมู่ท่ี  ๓  ต่าง ๆ ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด อบต.ยางหัก ต่างๆ

๒๓๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีริมอ่างเก็บน ้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงพิ นท่ี มีสถานท่ี กองช่าง
อ่างเก็บน ้าวังปลาช่อน  หมู่ท่ี  ๑  กิจกรรมนันทนาการ วังปลาช่อน หมู่ท่ี  ๑ บริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ และพักผ่อน ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ริมอ่างเก็บน ้า ต่างๆและ
พักผ่อน

๒๓๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีริมอ่างเก็บน ้า ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ปรับปรุงพิ นท่ี มีสถานท่ี กองช่าง
ริมอ่างเก็บน ้าวังพุไทร  หมู่ท่ี  ๑  กิจกรรมนันทนาการ วีงพุไทร   หมู่ท่ี  ๑ บริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ และพักผ่อน ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ริมอ่างเก็บน ้า ต่างๆและ
พักผ่อน

๒๓๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีริมอ่างเก็บน ้า ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุงพิ นท่ี มีสถานท่ี กองช่าง
อ่างเก็บน ้าหนองหลวง  หมู่ท่ี  ๖ กิจกรรมนันทนาการ หนองหลวง  หมู่ท่ี  ๖ บริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ และพักผ่อน ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ริมอ่างเก็บน ้า ต่างๆและ
พักผ่อน

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๖

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๓๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีริมอ่างเก็บน ้า ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุงพิ นท่ี มีสถานท่ี กองช่าง

อ่างเก็บน ้าห้วยศาลา   หมู่ท่ี  ๗ กิจกรรมนันทนาการ ห้วยศาลา  หมู่ท่ี  ๗ บริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ และพักผ่อน ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ริมอ่างเก็บน ้า ต่างๆและ

พักผ่อน

๒๓๘ ก่อสร้างลานกีฬา บ้านลานคา เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ก่อสร้างลานกีฬา ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ก่อสร้างลานกีฬา มีสถานท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘ กิจกรรมออกกังกาย ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด จัดกิจกรรม การ

ต่าง ๆ ออกก้าลังกาย

๒๓๙ ก่อสร้างประปาผิวดินสระ เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาผิวดิน ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา  1 แห่ง ประชาชน กองช่าง

ประมง หมู่ท่ี  ๒  บ้านตากแดด มีน ้าใช้ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด มีน ้าใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๗

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๔๐ ประปาผิวดินขนาดกลาง บริเวณ เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปา ขนาดกลาง  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ หอถังประปา ประชาชน กองช่าง

รางม่วง  หมู่ท่ี  ๒ มีน ้าใช้ ตามแบบท่ี อบต.ยางหัก ก้าหนด จ้านวน ๑ แห่ง มีน ้าใช้

๒๔๑ ก่อสร้างประปา  อบต.ยางหัก เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปา  ท่ีท้าการ อบต. ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ หอถังประปา ประชาชน กองช่าง
หมู่ท่ี ๓  บ้านท่ายาง มีน ้าใช้ ยางหัก จ้านวน ๑ แห่ง มีน ้าใช้

๒๔๒ ก่อสร้างประปาป่ามะค่า เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบาดาล ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
บ้านนายน้อย สว่างจิตร มีน ้าใช้ ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล น ้าประปาใช้ ทรัพยากร
หมู่ท่ี 3  บ้านท่ายาง น ้าบาดาล

๒๔๓ ก่อสร้างประปาบาดาลทรัพย์ เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบาดาล ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
สมบูรณ์   หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง มีน ้าใช้ ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล น ้าประปาใช้ ทรัพยากร

น ้าบาดาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๘
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔๔ ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบาดาลขนาดใหญ่ ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง

บริเวณโปร่งพรหม มีน ้าใช้ บริเวณโปร่งพรหม น ้าประปาใช้ ทรัพยากร

หมู่ท่ี 3 บ้านท่ายาง ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด น ้าบาดาล

๒๔๕ ก่อสร้างประปาเพชรในฝัน เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาแบบถังเชมเปญ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง

  หมู่ท่ี ๔   บ้านหินสี  มีน ้าใช้ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด น ้าประปาใช้ ทรัพยากร
น ้าบาดาล

๒๔๖ ก่อสร้างประปา เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปา ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
ซอยข้างวัดไทยประจัน  มีน ้าใช้ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด น ้าประปาใช้ กรมส่งเสริมฯ
หมู่ท่ี  ๕   บ้านไทยประจัน

๒๔๗ ก่อสร้างประปาบ้านยางคู่ เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบ้านยางคู่  ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณอ่างเก็บน ้าหนองหลวง มีน ้าใช้ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด น ้าประปาใช้ กรมส่งเสริมฯ
หมู่ท่ี  6  บ้านยางคู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๕๙

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔๘ ก่อสร้างประปาบ้านเก่า  เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบ้านเก่า   ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณซอยวัดศรีพุยาง มีน ้าใช้ บริเวณซอยวัดศรีพุยาง น ้าประปาใช้ กรมทรัพยากร
หมู่ท่ี  6  บ้านยางคู่ ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ

ก้าหนด
ธรรมชาติ

๒๔๙ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตประปาบ้านลุงชอบ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ท่อประปายาว ประชาชน กองช่าง
อ่างเก็บน ้าห้วยศาลา มีน ้าใช้ ยาว  5,000  เมตร 5,000  เมตร มีน ้าใช้
หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยศาลา

๒๕๐ ก่อสร้างประปาพุกระถิน เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาพุกระถิน  ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง
หมู่ท่ี  ๘  บ้านลานคา มีน ้าใช้ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด น ้าประปาใช้

๒๕๑ ก่อสร้างประปาพุมะเด่ือ เพ่ือให้ประชาชน สร้างประปาพุมะเด่ือ   หมู่ท่ี  8 ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา มีน ้าใช้ มีน ้าใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๖๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ แบบ ผ. ๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๕๒ ก่อสร้างประปา เพ่ือให้ประชาชน สร้างหอถังประปาบ้านปิยะ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
บ้านปิยะ มีน ้าใช้ หมู่ท่ี  8  พร้อมขนายเขตไฟฟ้า มีน ้าใช้
หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา

๒๕๓ ก่อสร้างประปาบ้าน เพ่ือให้ประชาชน สร้างประปาบ้านนายชวน  ทิพย์บูลย์ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
นายชวน  ทิพย์บูลย์ มีน ้าใช้ หมู่ท่ี  8 มีน ้าใช้
หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา

๒๕๔ ก่อสร้างประปา เพ่ือให้ประชาชน สร้างประปาพุส้าโรง  หมู่   8 ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
พุส้าโรง หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา มีน ้าใช้ มีน ้าใช้

๒๕๕ ก่อสร้างประปา เพ่ือให้ประชาชน สร้างประปาบ้านนายวน  ป่ีแก้ว ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ประปา 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
บ้านนายวน  ป่ีแก้ว มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา มีน ้าใช้
หมู่ท่ี 8 บ้านลานคา

๒๕๖ ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ 99 เพ่ือให้ประชาชน สร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ 99 ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถังเก็บน ้าฝน ประชาชน กองช่าง
บ้านนายเจริญ ฤทธ์ิล ้า หมู่ท่ี  5 มีน ้าใช้  นายเจริญ ฤทธ์ิล ้า หมู่  5 จ้านวน 1  ถัง มีน ้าใช้
หมู่ท่ี  5   ไทยประจัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  ๖๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๕๗ ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ 99 เพ่ือให้ประชาชน สร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ 99 ๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ถังเก็บน ้าฝน ประชาชน กองช่าง
บ้านนายประสิทธิ  สิริรัตน์ มีน ้าใช้ บ้านนายประสิทธิ  สิริรัตน์ จ้านวน 1  ถัง มีน ้าใช้
หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง หมู่ท่ี  ๓  บ้านท่ายาง

๒๕๘ ขยายเขตท่อส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาว ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ต้าบลยางหัก มีน ้าใช้ท้าเกษตร 1.อ่างพุไทร - หมู่บ้านท่ายาง หมู่ท่ี ๓ ท่อเกษตร ใช้ท้าเกษตร ชลประทาน

 บ้านท่ายาง ยาว 7,000 เมตร

2.เขาหัวแดง - ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ท่ี ๓

บ้านท่ายาง ยาว 2,000  เมตร

3.เขาหัวแดง - ห้วยยาง หมู่ท่ี ๓  

บ้านท่ายาง ยาว 2,000  เมตร 

๔.บ้านนายหนู  ทองหวี -  สระ  5 ไร่  

หมู่ท่ี 4  บ้านหินสี  ยาว 1,500 เมตร

๕.รอบหมู่บ้านไทยประจัน หมู่ท่ี 5 

บ้านไทยประจัน ยาว  3,000  เมตร 

๖.ขยายท่อส่งน ้าบ้านลิงลม เปล่ียนเป็น

ท่อ ขนาด  ๔  นิ ว PE  หมู่ท่ี  ๖

 ๗. บ้านนายแก้ว ต่วนศิริ ถึง สามแยกหินสี

หมู่ท่ี  ๘ บ้านลาคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า  ๖๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๕๙ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชน ส้ารวจและขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน กรมทรัพยากรน ้า
ต้าบลยางหัก มีน ้าใช้อุปโภค ในพื นท่ีต้าบลยางหักจ้านวน 8 บ่อบาดาล มีน ้าใช้อุปโภค และกองช่าง

หมู่บ้าน   จ้านวน 33 บ่อ  

๒๖๐ เป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชน เป่าล้างบ่อบาดาลเดิมให้ใช้งานได้ ๐ ๐ ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน ทรัพยากรน ้าบาดาล
ต้าบลยางหัก มีน ้าใช้อุปโภค ทั ง 8  หมู่บ้าน จ้านวน 60  บ่อ บ่อบาดาล มีน ้าใช้อุปโภค และกองช่าง

๒๖๑ ขุดสระ พร้อมก่อสร้างประปา เพ่ือให้ประชาชน ขุดสระ ขนาด  5  ไร่ พร้อมติดตั ง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ้านวนสระ ประชาชน ส้านักงาน
ท่อส่งน ้า ด้วยพลังงาน มีน ้าใช้ ระบบประปาและท่อส่งน ้าด้วย มีน ้าใช้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ อุปโภค

๒๖๒ ก่อสร้างระบบกระจายน ้า เพ่ือให้ประชาชน สร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงาน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กรม
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีน ้าใช้ แสงอาทิตย์ ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้ ทรัพยากรน ้า

อุปโภค ภาค 7
๒๖๓ ขุดลอกอ่างเก็บน ้า ต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าในต้าบลยางหัก ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

มีน ้าใช้อุปโภค ท่ีตื นเขินให้สามารถกักเก็บน ้าได้ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้
อ่างเก็บน ้าวังปลาช่อน ,อ่างเก็บน ้าบ้าน จากการขุดลอก อุปโภค
ลานคา ,อ่างเก็บน ้าเขาหัวแดง อ่างเก็บน ้า
อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยศาลา (ตอนบน) 
อ่างเก็บน ้าบ้านไทยยประจัน ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๖๓
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๔ ขุดลอกล้าห้วย ต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบลยางหัก  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค ห้วยพุม่วง   หมู่ท่ี  ๑ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

ห้วยวังปลาช่อน   หมู่ท่ี  ๑ ขุดลลอกห้วย อุปโภค
ห้วยสัมป่อย    หมู่ท่ี  ๑
ห้วยหลังโรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ท่ี  ๒
ห้วยแม่ประจันต์ (ซอยอุดมทรัพย์  หมู่  ๒)
ห้วยป่ามะค่า  หมู่  ๓

ห้วยแม่ประจัน บริเวณประปาท่ายาง หมู่ท่ี 3
ห้วยแม่ประจัน  หมู่ท่ี 3 ถึง หมู่ท่ี ๕
ห้วยหนองใหญ่   หมู่ท่ี  ๔ 
ห้วยพุกรูด   หมู่ท่ี  ๔
ห้วยข้างวัดไทยประจัน  หมู่  ๕
ห้วยประปาหนองหลวง  หมู่  ๖
ห้วยบ้านเก่า - ยางคู่  หมู่ท่ี ๖
ห้วยพุกระถิน - พุมะเด่ือ  หมู่ท่ี ๘
ห้วยพุยาง  หมู่ท่ี  ๖  ถึง  หมู่ท่ี   ๗
ห้วยพุไทร  หมู่ท่ี  ๒ ถึง  หมู่ท่ี  ๓
ห้วยบ้านห้วยศาลา  หมู่ท่ี  ๗
ห้วยกระทะ หมู่ท่ี   ๗
ห้วยพุปะหัง  หมู่ท่ี ๗
ห้วยพุเตาตก -  ห้วยพุตะแบก หมู่ท่ี  ๗ 

ห้วยหนองผาก  หมู่ท่ี  ๗

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การค้า  การน าท่องเท่ียว ด้านนวัตกรรม  และบริการท่ีย่ังยืน หน้า  ๖๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๔ ขุดลอกล้าห้วย ต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบลยางหัก  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค ห้วยพุเต่าตกบน   หมู่ท่ี  ๗ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

ห้วยพุมะเด่ือ    หมู่ท่ี  ๘ ขุดลลอกห้วย อุปโภค

ห้วยบ้านลานคา หมู่ท่ี  ๘

๒๖๕ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าป่าชุมชน เพ่ือให้ประชาขน ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าป่าชุมชน ๖,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านลานคา  หมู่ท่ี  ๘ มีน ้าใช้อุปโภค ตามแบบชลประทาน  ก้าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้อุปโภค

๒๖๖ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าพุอีกั ง  หมู่ท่ี  ๗ เพ่ือให้ประชาขน ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าพุอีกั ง ๖,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านห้วยศาล มีน ้าใช้อุปโภค ตามแบบชลประทาน  ก้าหนด ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๖๕ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๗ ก่อสร้างฝายต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ก่อสร้างฝายในเขตต้าบลยางหัก ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

มีน ้าใช้อุปโภค ฝายน ้าล้นบ้านสามหลัง หมู่ท่ี  ๑ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

ฝายน ้าล้นบ้านพุม่วง   หมู่ท่ี  ๑ อุปโภค

ฝายน ้าล้นเขากลางเมือง หมู่ท่ี  ๑
ฝายทดน ้าพุปอ  หมู่ท่ี  ๒ 
ฝายน ้าล้นพุคา   หมู่ท่ี  ๒ 
ฝายน ้าล้นลีลาวดี   หมู่ท่ี  ๒ 
ฝายทดน ้าเขากล้วย  หมู่  ๓
ฝายทดน ้าบ้านท่ายาง  หมู่  ๓
ฝายน ้าล้นป่ามะค่า  หมู่ท่ี  ๓
ฝายน ้าล้นซอยวังตะเคียน  หมู่ท่ี  ๓
ฝายทดน ้าพุหวายใน  หมู่  ๔
ฝายน ้าล้นพุกรูด บ้านหินสี  หมู่ท่ี  ๔

ฝายน ้าล้นบ้านนางวิจิตรา  หมู่ท่ี  ๔
ฝายน ้าล้นบ้าน  ลุงโฉม  หมู่ท่ี  ๔
ฝายน ้าล้น บ้านโปร่งพรม  หมู่ท่ี  ๔
ฝายน ้าล้นชนิดถนนรถข้ามได้

ซอยมิตรอนันต์   หมู่ท่ี  ๔ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๖๖ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๗ ก่อสร้างฝายต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ฝายน ้าล้นบ้านนายเจริญ ฤทธ์ิล ้า หมู่ท่ี ๕ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

มีน ้าใช้อุปโภค ฝายน ้าล้นวังมังกร  หมู่ท่ี ๕ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

ฝายน ้าล้นชนิดรถข้าม บ้านนายไฉน อุปโภค

เส็งสมุทร หมู่ท่ี ๕ 
ฝายทดน ้าพุกรูด   หมู่ท่ี  ๕
ฝายน ้าล้นชนิดรถข้าม บ้านผู้ใหญ่ห่อ  
เหี ยมหาญ  หมู่ท่ี  ๕

ฝายทดน ้าบ้านนางภิรมย์ จันทโชติ หมู่ท่ี ๖
ฝายทดน ้าบ้านนายใส  หมู่ท่ี  ๖
ฝายน ้าล้นบ้านเจร็ด สังกระแส  หมู่ท่ี ๖
ฝายน ้าล้นไร่ฟ้าประทาน  หมู่ท่ี ๖
ฝายน ้าล้นชนิดรถข้าม 
บ้านนายน้อย  แนวแน่  หมู่ท่ี ๖
ฝายทดน ้าบ้าน นายโต  โชคดี  หมู่ท่ี  ๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๖๗ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๗ ก่อสร้างฝายต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ฝายน ้าล้นพุเตาตก  หมู่ท่ี  ๗ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค ฝายน ้าล้นพุปะหัง  หมู่ท่ี  ๗ ท่ีได้รับประโยชน์ มีน ้าใช้

ฝายประปาบ้านลุงใบ  หมู่ท่ี  ๗ อุปโภค
ฝายน ้าล้นพุขี กั ง  หมู่ท่ี ๗
ฝายน ้าล้นห้วยรอก  หมู่ท่ี ๗
ฝายน ้าล้นหนองผาก  หมู่ท่ี ๗
ฝายน ้าล้นคอเขาฝ่ิน   หมู่ท่ี ๗
ฝายทดน ้าบ้านครูขวัญ  หมู่ท่ี  ๗
ฝายน ้าล้นบ้านป้าตุ้ม   หมู่ท่ี ๘
ฝายน ้าล้นบ้านอชรพร  หมู่ท่ี  ๘
ฝายน ้าล้นพุกระถิน   หมู่ท่ี ๘
ฝายน ้าล้นพุส้าโรง   หมู่ท่ี ๘

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๖๘
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๘ ขุดลอกสระน ้าต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน ขุดลอกสระน ้าในเต้าบลยางหัก ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี ๑,2,3,4,5,6,7 และ หมู่ท่ี  ๘ ครัวเรือน มีน ้าใช้

สระ รพสต. (สระอนามัย) ท่ีได้รับ อุปโภค
วังปลาช่อน หมู่ท่ี ๑ ประโยชน์
สระ  รางม่วง  หมู่ท่ี  ๒
สระ ซอยดาวเรือง   หมู่ท่ี  ๒
สระ  เขาไม้รวก  หมู่ท่ี  ๒
สระ  วัดไทรงาม  หมู่ท่ี  ๒
สระน ้าประมง   พุข่า หมู่ท่ี  ๒
สระพุงูเห่า   หมูท่ี  ๒
สระซอยดาวเรือง   หมูท่ี  ๒
สระ  ๕  ไร่  ฟาร์มแพะ  หมูท่ี  ๒
สระป่ามะค่า  หมู่ท่ี  ๓ 
สระหนองไม้แก่น  หมู่ท่ี  ๓ 
สระบ้านครูประสิทธิ  หมู่ท่ี  3 
สระห้วยยาง  หมู่ท่ี  ๓
สระน ้าเพชรในฝัน  หมู่ท่ี  ๔
สระพุหวาย   หมู่ท่ี  ๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๖๙ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๘ ขุดลอกสระน ้าต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน สระ กศน. หมู่ท่ี  ๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค สระทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  5 ครัวเรือน มีน ้าใช้
บริโภค สระน ้าโรงเรียนแม่ประจัน  หมู่ท่ี  5 ท่ีได้รับ อุปโภค

สระข้างวัดไทยประจัน  หมู่ท่ี  5 

สระห้วยพุกรูด  บ้านลุงมี หมู่ท่ี 5 ประโยชน์
สระหนองผักตบ  หมู่ท่ี  ๖
สระบ้านมานพ  ศิลปี  หมู่ท่ี  ๖
สระพุเตาตก   หมู่ท่ี  ๗
สระบ้านลานคา   หมู่  ๘
สระบ้านพุกระถิน  หมู่  ๘
สระ  รพช. บ้านนางทองห่อ นิติบวรกุล

หมู่ท่ี  ๘
สระ ๕ ไร่  ข้างบ้านผู้ใหญ่เฉลียว  หมู่  ๘
สระ  ๕   ไร่ ข้างบ้านนายอ้น  แก้วศิริ  หมู่  ๘
สระพุส้าโรง    หมู่  ๘

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๐ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๖๙ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือให้ประชาขน ฝายชะลอน ้าในเขตต้าบลยางหัก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน กองช่าง

มีน ้าใช้อุปโภค ฝายชะลอน ้า สะพาน ครัวเรือน มีน ้าใช้
บริโภค เขากลางเมือง หมู่ท่ี  ๑ ท่ีได้รับ อุปโภค

ฝายชะลอน ้า พุงูเห่า  หมู่ท่ี  ๒ ประโยชน์
ฝายชะลอน ้า ลีลาวดี  หมู่ท่ี  ๒
ฝายชะลอน ้า บ้านท่ายาง  หมู่ท่ี  ๓  
จ้านวน ๙  จุด
ฝายชะลอน ้า บ้านลุงโฉม  หมู่ท่ี  ๔
ฝายชะลอน ้า ห้วยแม่ประจัน  หมู่ท่ี  ๕  
 จ้านวน ๔  จุด
ฝายชะลอน ้า หนองหลวง,ซอยมะกอกทอง  
 หมู่ท่ี  ๖  จ้านวน  ๒ จุด
ฝายชะลอน ้า บ้านลานคา หมู่ท่ี  ๘  
ฝายชลอน ้าชนิดรถข้ามได้  บ้านนายยอด
โพธ์ิงาม  หมู่ท่ี  ๘  
ฝายชลอน ้าชนิดรถข้ามได้  บ้านนายเอก
ซอยพุมะเด่ือ   หมู่ท่ี  ๘  

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๐ ปรับปรุงระบบประปาทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาขน ปรับปรุงระบบประปาทุกหมู่บ้าน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ้านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

พร้อมขยายเขตท่อประปา มีน ้าใช้อุปโภค ให้ใช้งานได้  ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด ประโยชน์ มีน ้าใช้ในการ

บริโภค ๑. ขุดลอกแหล่งน ้าดิบประปา อุปโภคบริโภค

บ้านท่ายาง หมู่ท่ี  ๓
๒. ขยายท่อส่งน ้าประปา
ซอยตะเคียนสูง  หมู่ท่ี  ๓
๓. ประปาบาดาล รพสต.หินสี หมู่ท่ี ๔

๔. ประปาบ้านยางคู่ หมู่  ๖ ขยาย
เขตประปา เปล่ียนท่อเมนประปาตัวนอก ตัวใน

๕. ประปาบ้านห้วยศาลา หมู่  ๗  
พร้อมขยายเขตประปา บริเวณห้วย
กระทะ - ร้านอ๊อดโภชนา - พุปะหัง
หมู่ท่ี  ๗  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๑ ขุดลอกฝาย เพ่ือให้ประชาขน ขุดลอกฝาย ในต้าบลยางหัก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวน ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค ฝายบ้านยางคู่  หมู่ท่ี  ๖ ครัวเรือน มีน ้าใช้

ฝายพุกระถิน   หมู่ท่ี  ๘ ท่ีได้รับ อุปโภค
ฝายประปาบ้านลุงใบ  หมู่ท่ี ๔ ประโยชน์

๒๗๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยต้าบลยางหัก เพ่ือให้ประชาขน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยในเขตต้าบล ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนล้าห้วย ประชาชน กองช่าง
มีน ้าใช้อุปโภค ยางหัก  ทุกล้าห้วย  ทุกหมู่บ้าน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีน ้าใช้ กรมทรัพยากร

อุปโภค ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒๗๓ ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ทรัพย์สิน เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชน กองช่าง
ต่างๆ ของ องค์การบริหาร สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สิน อบต.ยางหัก เช่น ถนน ฝาย  สามารถใช้
ส่วนต้าบลยางหัก อาคาร สนามกีฬา หอกระจายข่าว   ประโยชน์ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๓

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๔ อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า - แรงสูง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ประชาชน กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้า แรงต้่า - แรงสูง มีไฟฟ้าใช้ทุก ให้ครอบคลุมพื นท่ีต้าบลยางหัก  ครัวเรือน ทุกครัวเรือน

ครัวเรือน ๑ .โรงเรียสีวะรา -ซอยลีลาวดี หมู่ 1 ท่ีมีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้
๒. ซอยลีลาวดี   หมู่  ๒
๓. ซอยส้านักสงฆ์ธรรมสาละเขาตกน ้า หมู่ท่ี  2 
๔. ซอยพุงูเห่า - ตากแดด  หมู่ท่ี  2
๕. ซอยพุคา  หมู่ท่ี  ๒
๖. ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ท่ี 2 
๗. ซอยรางม่วง - พุคา หมู่ท่ี  ๒
๘. ซอยพุงูเห่า - ตากแดด  หมู่ท่ี  2
๙. หน้าโรงเรียน บ้านท่ายาง หมู่ท่ี 3
1๐. ซอยป่ามะค่า  หมู่ท่ี  3
1๑ ซอยวังหิน  หมู่ท่ี  3
๑๒. ซอยพุงูเห่า   หมู่ท่ี  ๓  
1๓. ซอยเพชรในฝัน  3 หมู่ท่ี  4
1๔. ซอย  ๑  พุหวาย หมู่ท่ี  ๔
๑๕ .ไร่ผู้กองวี - อ่างเก็บน ้าพุกรูด หมู่ท่ี 4
1๖. กลุ่มบ้านนายสาย  หมู่ท่ี  ๔
๑๗. ซอยพุหิน  หมู่ท่ี  4 
๑๘.ซอยหนองไผ่- อ่างเก็บน ้าประปา
 พร้อมติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ท่ี ๔
๑๙.ขยายเขตไฟฟ้าประปาเพชรในฝัน หมู่ท่ี ๔

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   ๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๔ อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ๒๐. ขยายเขตไฟฟ้าประปา ซอยข้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ประชาชน กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้า แรงต้่า - แรงสูง มีไฟฟ้าใช้ทุก       วัดไทยประจัน  หมู่ท่ี  5 ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
(ต่อ) ครัวเรือน 2๑ บ้านนายสน่ัน ศรีทองแท้ ถึง ท่ีมีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

      บ้านนายผล บุญทวี  หมู่ท่ี  ๕
2๒ ซอยหนองผักตบ   หมู่ท่ี  ๖
2๓. ขยายเขตไฟฟ้าประปา 
      บ้านยางคู่ หมู่ท่ี  6 
2๔ ไฟฟ้าแรงต้่าบ้านนายมานพ ศีลปี
      หมู่ท่ี  6 
๒๕ ซอยมะกอกทอง  เปล่ียนหม้อแปลง
     หมู่ท่ี  ๖
๒๖.ซอยกะลาทอง - บ่อแม่รวย  หมู่ท่ี 7
๒๗.ซอยพุตะแบก หมู่ 7
๒๘.ซอยพุเตาตก หมู่ 7
๒๙. บ้านนายรุ่ง   แสงเจริญ  หมู่ท่ี  ๗
๓๐. ขยายเขตไฟฟ้าประปาพุตะแบก 
      บ้านลุงชอบ  หมู่ท่ี  7
3๑. ซอยตลาดทอง  หมู่ท่ี 7
๓๒.ขยายเขตไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗

บริเวณ อ่างเก็บน ้าห้วยศาลา
3๓. ซอยธนาสัมฤทธ์ิ  หมู่ท่ี  7
3๔. ซอยคอเขาฝ่ิน  หมู่ท่ี  7

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน หน้า ๗๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๔ อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ๓๕. ซอยพุปะหัง หมู่ท่ี  7 ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ประชาชน กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้า แรงต้่า - แรงสูง มีไฟฟ้าใช้ทุก ๓๖.ซอยโรงเตาอิฐ  หมู่ท่ี 7 ครัวเรือน ทุกครัวเรือน
(ต่อ) ครัวเรือน ๓๗. บ้านนายแก้ว  ต่วนศิริ  หมู่ท่ี ๘ ท่ีมีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

๓๘. ขยายเขตไฟฟ้าหน้าวัดลานคา
      เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ท่ี ๘
๓๙. ประปาบ้านนายปิยะ  หมู่ท่ี  ๘
       ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า  
๔๐. ขยายเขตไฟฟ้าประปาบาดาล
      พุมะเด่ือ  หมู่ท่ี  8
๔๑.ขยายเขตไฟฟ้าพุกระถิน 
บ้านนางแปว  เท่ียงธรรม  หมู่ท่ี  ๘
 บ้านคุณอภิญญา คชวงษ์  หมู่ท่ี 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๗๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรค ประชาชนต้าบลยางหัก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้ป่วยไข้ ประชาชน ส้านักปลัด

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก เลือดออกลดลง ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก

๒ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันโรค ด้าเนินการฝึกอบรมและฉีดวัคซีน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละสุนัขแมว ประชาชน ส้านักปลัด
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า พิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขแมว ท่ีได้รับวัคซีน ปลอดจากโรค
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย ในต้าบลยางหัก  พิษสุนีขบ้า
ลักษณ์ ฯ

๓ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือให้ความรู้เร่ือง จัดฝึกอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
โรคเอดส์แก่ ประชาชนกลุ่มเส่ียง  เช่น วัยรุ่น  พึงพอใจของ ปลอดจาก
กลุ่มเส่ียง ผู้เข้าอบรม โรคเอดส์

๔ อุดหนุนสนับสนุนการบริการ เพ่ือป้องกันและ ประชาชนต้าบลยางหัก  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละชอง ประชาชนมี ส้านักปลัด
สาธารณสุขมูลฐาน ควบคุมโรคต่างๆ ประชาชนท่ีได้ คุณภาพชีวิต

ในต้าบลยางหัก รับการป้องกัน เพ่ิมขึ น 
โรคต่างๆ

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๗๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕ ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน เพ่ือให้ความรู้  แกนน้าอาสาสมัครสาธารณสุข ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชน ส้านักปลัด

โรคระบาดอุบัติขึ นใหม่ และการป้องกัน  และผู้น้าประชาชน    จ้านวน ปลอดจาก
 เช่น โคโรน่า 19 จากโรคระบาด จ้านวน   50  คน ผู้เข้าร่วมโครงการ โรคระบาด

๕ ฝึกอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพ ลดอัตราการเสีย หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอปพร.เจ้าหน้าท่ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ลดอัตราการ ส้านักปลัด
ฉุกเฉิน ชีวิตของประชาชน อบต.และอสม. ผู้ท้างานด้าน พึงพอใจของ เสียชีวิตของ

จากสาธารณภัยต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้เข้าอบรม ประชาชน

๖ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะและ  อาสาสมัครสาธารณสุขต้าบลยางหัก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ อสม. มีความรู้ ส้านักปลัด
อาสาสมัครสาธารณสุข ความรู้ให้แก่อาสา พึงพอใจของ และทักษะ
ต้าบลยางหัก สมัครสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ิมขึ น

๗ ช่วเหลือประชาชนด้าน เพ่ือช่วเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ มีปัญหาด้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
สาธารณสุข ประชาชนด้าน การสาธารณสุข  ป้องกันโรคต่างๆ พึงพอใจของ คุณภาพชบีวิต

สาธารณสุขและ ผู้ท่ีได้รับการช่วย ด้านสาธารณสุข
การรักษาเบื องต้น เหลือ เพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๗๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ วันผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม วันผู้พิการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้พิการมี ส้านักปลัด

ชีวิตผู้พิการ พึงพอใจของ คุณภาพชีวิต
ผู้พิการ ท่ีดีเพ่ิมขึ น

๒ ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา เพ่ือยกระดับ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีรายได้เฉล่ีย ยกระดับ ส้านักปลัด
ความยากจนแบบบูรณาการ รายได้ครัวเรือนท่ี เพ่ือยกระดับรายได้ของ ต่อรายสูงกว่า รายได้

ต้่ากว่ารายได้เฉล่ีย ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ รายได้เฉล่ีย ครัวเรือน
ยากจน

๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน พัฒนาสังคม
ในพื นท่ีสูง ชีวิตประชาชนใน ในพื นท่ีสูง ด้านการประกอบอาชีพต่างๆ พึงพอใจชอง ในพื นท่ีสูง จ.ราชบุรี

พื นท่ีสูง ผู้เข้าร่วม มึคุณภาพชีวิต ส้านักปลัด
ท่ีดีเพ่ิมขึ น

๔ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสร้าง จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก เด็กและ พัฒนาสังคม
ต้าบลยางหัก ศักยภาพของ ต้าบลยางหัก และเยาวชน เยาวชนมี จ.ราชบุรี

เด็กและเยาวชน ท่ีเข้าร่วม ทักษะเพ่ิมขึ น ส้านักปลัด
ให้เข้มแข็ง

๕ ช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ช่วยเหลือสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ได้รับ คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตของประชาชน  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์ ประชาชน

เพ่ิมขึ น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๗๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.๓ แผนงานงบกลาง  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ สร้างหลักประกันรายได้ให้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดสวัสดิการเบี ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละการ ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ชีวิต  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เบิกจ่ายให้ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการและ ผู้มีสิทธิได้ ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ รับเบี ยยังชีพ หลักประกัน
๒ สมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือให้บริการ สนับสนุนการด้าเนินงานของกองทุน ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละการ ประชาชนมี

สุขภาพต้าบลยางหัก (สปสช.) สาธาราณสุข สปสช. ต้าบลยางหัก เบิกจ่ายจาก คุณภาพชีวิต
พื นฐาน กองทุน สปสช. ท่ีดีเพ่ิมขึ น

  ๒.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดฝึกอบรมอาชีพและอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ จัดฝึกอาชีพกลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ , ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
ให้แก่กลุ่มต่างๆ ให้แก่กลุ่มต่างๆ กลุ่มเกษตร,,กลุ่มอาชีพ,กลุ่มเยาวชน พึงพอใจของผู้ มีรายได้เพ่ิม

และกลุ่มต่างๆ ท่ีสนใจ ในต้าบลยางหัก เข้าร่วมอบรม

๒ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ เพ่ือเสริมสร้าง จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มต่างๆ กลุ่มสตรี, ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมี ส้านักปลัด
กลุ่มต่างๆ ต้าบลยางหัก ความเข้มแข็งให้ กลุ่มผู้สูงอายุ ,กลุ่มเกษตร,กลุ่มเยาวชน ของผู้เข้าร่วม ความรู้เพ่ิมขึ น

แก่กลุ่มต่างๆ ,และกลุ่มต่างๆ  ในต้าบลยางหัก และน้ามา
พัฒนาอาชีพ
สมบูรณ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

ส้านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ส้านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา เพ่ือให้ประชาชนมี จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานปรัชญา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชน ส้านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เข้าร่วม เข้าใจเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

๔ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เพ่ือป้องกันการ ด้าเนินการให้ความรู้พิษภัยยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง ประชาชน ส้านักปลัด
เข้มแข็ง แพร่ระบาดของ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง พอใจของ กลุ่มเส่ียง

ยาเสพติด ผู้เข้าร่วม เลิกเสพยา

๕ จัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ  เพ่ือพัฒนาอาชีพ จัดฝึกอบรมให้ประชาชนผู้สนใจ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดอบรมรุ่นละ ประชาชนมี ส้านักปลัด
จักสานไม้ไผ่ต้าบลยางหัก จักสานไม้ไผ่ รุ่นละประมาณ  50  คน 50  คน อาชีพเสริม

สร้างรายได้ให้แก่ มีรายได้เพ่ิม
ประชาชน

๖ พัฒนาศักยภาพผู้น้าสตรี เพ่ือเสริมสร้าง จัดฝึกอบรมผู้น้าสตรีในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้น้าสตรีและกลุ่ม

และครอบครัว ศักยภาพผู้น้าสตรี ต้าบลยางหัก พึงพอใจของ สตรีมีความเข้มแข็ง

ให้เข้มแข็ง ผู้เข้าร่วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

ส้านักปลัด



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๕  แผนงานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๗ อุดหนุนสถานท่ีกลาง เพ่ือให้การช่วยเหลือ อุดหนุนค่าใช้จ่ายสถานท่ีกลาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการ ประชาชนได้ ส้านักปลัด

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ประชาชนรวบรวม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือ รับการ
ในการช่วยเหลือประชาชน ปัญหาความต้องการ ประชาชนขององค์กรปกครอง ประชาชนของ ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีตั งอยู่ท่ีท้าการ ของประชาชนและ ส่วนท้องถ่ิน อ้าเภอปากท่อ จังหวัด องค์กรปกครอง จากหน่วยงาน
อ้าเภอปากท่อหรือองค์กร ประสานหน่วยงาน ราชบุรี ส่วนท้องถ่ิน ของรัฐได้ทัน
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต อ่ืนในการช่วยเหลือ อ้าเภอปากท่อ เหตุการณ์
อ้าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี ประชานตามอ้านาจ จ้านวน ๑ แห่ง

หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๘ ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพติด เพ่ือให้เด็กและยุวชน จัดการสอนดนตรีไทยให้เด็กและยุวชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กและยุวชน ส้านักปลัด
ใช้เวลาว่างในการ ต้าบลยางหัก พึงพอใจของ ห่างไกลจาก
เล่นดนตรี ผู้เข้าร่วม ยาเสพติด

๙ พัฒนาศักยภาพผู้น้าสตรี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ จัดฝึกอบรมผู้น้าสตรีในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ ผู้น้าสตรีและกลุ่ม ส้านักปลัด
และครอบครัว ผู้น้าสตรีให้เข้มแข็ง ต้าบลยางหัก พึงพอใจของ สตรีมีความเข้มแข็ง

ผู้เข้าร่วม

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา  เสริมสร้างศักยภาพ จัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานวัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละขของ อปพร.มี ส้านักปลัด
อปพร.  อปพร. ยางหัก  สถาปนา อปพร. ๒๒  มีนาคม อปพร.ท่ีเข้า ตวามภาค

ร่วมกิจกรรม ภูมิใจ
๒ ฝึกอบรมการป้องกันและ ป้องกันการเกิด อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ ไฟป่าใน ส้านักปลัด

ควบคุมไฟป่า ไฟป่าในต้าบลยางหัก ผู้น้าชุมชนท่ีมีหน้าท่ีระวังป้องกัน ของผู้เข้าอบรม พื นท่ีต้าบล
ไฟป่าในพื นท่ีหมู่บ้าน ยางหักลดลง

๓ ถนนปลอดภัยช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุอ้านวย ตั งด่านชุมชนหรือจุดบริการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ ประชาชนมี ส้านักปลัด
ปีใหม่และสงกรานต์ ความสะดวกให้แก่ ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรใน ของประชาชน ความปลอดภัย

ประชาชนท่ี ช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
ท่ีใช้เส้นทาง เพ่ิมขึ น

๔ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน เพ่ือป้องกันและ ด้าเนินการฝึกซ้อมการป้องกันภัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ป้องกัน ส้านักปลัด
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา เตรียมความพร้อม ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภัยต่างๆ พึงพอใจของ สาธารณภัย
สาธารณภัยต่างๆ ในการป้องกันและ เช่น น ้าท่วม ภัยแล้ง  ไฟไหม้ ลมพัด ผู้อบรม ต่างๆ ให้แก่

บรรเทาภัยต่างๆ แผ่นดินไหว ฯลฯ ประชาชนได้

๕ ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เสริมสร้างจิตส้านึก จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
ด้านวินัยจราจร วินัยจราจรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจของ มีวินัยจราจร
ห้แก่ประชาชน ความปลอดภัยในการขับข่ี เช่น  สวม ผู้อบรม เพ่ิมขึ น

หมวกนิรภัย และการคาดเข็มขัด

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  แบบ  ผ.๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖ ฝีกอบรมและทบทวนการใช้ เพ่ิมทักษะในการ จัดอบรมให้ความรู้และทบวทวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ อปพร.มีทักษะการ ส้านักปลัด
วิทยุส่ือสาร ใช้งานวิทยุส่ือสาร การใช้วิทยุส่ือสาร พึงพอใจของ ใช้วิทยุส่ือสาร

เพ่ิมขึ น

๗ จัดตั งจุดตรวจจุดสกัดประจ้า เพ่ือรักษาความสงบ ด้าเนินการจัดตั งจุดตรวจและออกตรวจ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ รักษาความ ส้านักปลัด
ต้าบลยางหัก และป้องกันเหตุร้าย พื นท่ีต้าบลยางหัก พึงพอใจของ สงบเรียบร้อย

ประชาชน ในพื นท่ียางหัก

๘ ฝีกอบรมหรือทบทวน อปพร. เพ่ือเสริมสร้าง จัดฝึกอบรมหรือทบทวน  อปพร. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ อปพร.มีทักษะ ส้านักปลัด
และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศักยภาพ อปพร. พึงพอใจของ การปฏิบัติ

ต้าบลยางหัก ผู้อบรม งานเพ่ิมขึ น

๙ จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ เพ่ือให้ความรู้  จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ มีจิตอาสา ส้านักปลัด

การป้องกัน  จ้านวน  50  คน พึงพอใจของ ช่วยเหลือ

สาธารณภัยต่างๆ ผู้อบรม ประชาชน

๑๐ จัดท้าแนวกันไฟป่าทุกหมู่บ้าน เพ่ือป้องกัน จัดฝึกอบรมและท้าแนวกันไฟป่า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื นท่ีแนวกันไฟป่า ป้องกันไฟป่า ส้านักปลัด
ไฟป่า

๑๑ สนับสนุนการป้องกันป่าชุมชน เพ่ือป้องกันการ สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ป่าชุมชน ป้องกันการ ส้านักปลัด
ต้าบลยางหัก บุกรุกป่าชุมชน ป่าชุมชน บุกรุกป่าชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๔  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  แบบ  ผ.๐2

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๔  การวางแผนพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ิน    
๔.๑   แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดการเลือกตั งท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้ผู้บริหาร จัดการเลือกตั งกรณีครบวาระและ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมา ส้านักปลัด
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภา กรณีแทนต้าแหน่งท่ีว่าง ประชาชน ใช้สิทธิเลือกตั ง 

ท้องถ่ิน ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ  8๐

๒ ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง เพ่ือให้ประชาชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้การ และการเลือกตั งให้แก่ประชาชน พอใจของผู้เข้า เข้าใจระบอบ

ปกครองในระบอบ ร่วมฝึกอบรม ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย เพ่ิมขึ น

๓ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชน ฝึกอบรมคณะกรรมการตัวแทนภาค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชเข้าใจ ส้านักปลัด
คณะกรรมการ/ผู้แทนภาค มีความรู้ด้าน ประชาชน ด้านกฎหมายต่างๆ พอใจของผู้เข้า กฎหมาย
ประชาชน กฎหมาย การปกครอง การเลือกตั ง การจัดซื อจัดจ้าง ร่วมฝึกอบรม เพ่ิมขึ น

๔ จัดประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล เพ่ือให้ประชาชน จัดประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ มีแผนพัฒนา ส้านักปลัด
มีส่วนร่วมในการ ต้าบลยางหัก ผู้เข้าร่วม ท้องถ่ิน
จัดท้าแผนท้องถ่ิน ประชาคม 

๕  อบต. เคล่ือนท่ี  ให้บริการ เพ่ืออ้านวยความ จัดกิจกรรมเคล่ือนท่ีให้บริการต่างๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ ประชาชน ส้านักปลัด
ประชาชน สะดวกให้แก่ แก่ประชาชน เช่น จัดเก็บภาษี  จ่ายเบี ย พึงพอใจของ ได้รับความ กองคลัง

ประชาชน ยังชีพ ด้านสาธารณสุข บริการด้าน ผู้เข้าใช้บริการ สะดวก
สาธารณะ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘๕
 แบบ  ผ.๐2

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๔  การวางแผนพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ิน 
   ๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖ ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนท่ีภาษี เพ่ือให้มีข้อมูล จัดจ้างท้าข้อมูลแผนท่ีภาษีและ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ อบต. ยางหัก กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน ผนท่ีภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีจัดเก็บได้ จัดเก็บถาษี

ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ิมขึ น ได้เพ่ิมขึ น

๗ เสริมสร้างการป้องกันและ เพ่ือให้การจัดซื อ จัดท้าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ การจัดซื อ ส้านักปลัด
ปราบปรามการทุจริต จัดจ้าง  มีความ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน พึงพอใจของ จัดจ้าง
ในการปฏิบัติงาน โปร่งใส ผู้เข้าร่วม ปลอดทุจริต

๘ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้าง คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ บุคลากร ส้านักปลัด
บุคลากร  ขององค์การบริหาร คุณธรรมและ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.  พึงพอใจของ ของ อบต.
ส่วนต้าบลยางหัก จริยธรรม ยางหัก ผู้เข้าร่วม มีคุณธรรม

๙ จัดอบรมและศึกษาดูงานคณะ เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ี . ส้านักปลัด
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง การปฏิบัติงานของ ด้านการบริหารองค์กร ของผู้เข้าร่วม มีประสิทธิ
ประจ้า พนักงานจ้างและสมาชิก หน่วยงาน โครงการ ภาพการปฏิบัติ

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล งานเพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๑ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ หน้า ๘๖
 แบบ  ผ.๐2

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๔  การวางแผนพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ิน  
   ๔.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐ ป้องกันและเชิดชูสถาบัน เพ่ือปลูกฝัง  จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนครั ง ปลูกฝัง ส้านักปลัด

พระมหากษัตริย์ ความจงรัก กษัตริย์ เน่ืองในโอกาสวันส้าคัญของชาติ ท่ีจัดกิจกรรม ความจงรักภักดี

ภักดีต่อสถาบัน  เช่น  วันท่ีระลึกท้องถ่ินไทย วันคล้าย เชิดชูสถาบัน ต่อสถาบันชาติ

พระมหากษัตริย์ วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี  วันแม่แห่งชาติ
วันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วีนปิยะมหาราช วันพ่อแห่งชาติ
และวันส้าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัติริย์และชาติไทย

๑๑ จิตอาสาเราท้าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือแสดงความ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื นท่ีสาธารณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวน ผู้เข้าร่วม ส้านักปลัด
ตามพระปณิธานพระบาทสมเด็จ จงรักภักดีแด่ ประโยชน์ ตามพระปณิธานพระบาท ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้มี
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ พระบาทสมเด็จ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ กิจกรรม ส่วนร่วมเทิด

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ พระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร  และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง หน้า ๘๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ขุดลอกลอกวัชพืช ผักตบชวา เพ่ือรักษาแหล่งน ้า จ้างเหมาเคร่ืองจักรด้าเนินการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ้านวนแหล่งน ้า ประชาชน ส้านักปลัด
ดินโคลน กีดขวางทางน ้า ให้สะอาด และ ขุดลอกวัชพืชและดินโคลนในแหล่งน ้า  มีน ้าใช้อุปโภค

ประชาชนมีน ้าใช้

๒ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือสนอง เพ่ือปลูกป่าเพ่ิม ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุพืชและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนพื นท่ี รักษาพันธุ ส้านักปลัด
พระราชด้าริสมเด็จพระทพรัตน ป่าไม้ให้แก่ชุมชน ปลูกป่าไม้  ทดแทนพื นท่ีป่าไม้ท่ี ป่าไม้เพ่ิมขึ น กรรมพืชใน
ราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ถูกบุกรุก พื นท่ีไว้ได้

๓ รณรงค์ การคัดแยกขยะและการ เพ่ือลดปริมาณขยะ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ ส้านักปลัด
จัดการขยะในชุมชน ลดมลภาวะเป็นพิษ คัดแยกขยะ และจัดตั งธนาคารขยะ ท่ีคัดแยกได้ ลดลง

ต่อส่ิงแวดล้อม

๔ ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดิน เพ่ืออนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกในพื นท่ีต้าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนต้นกล้า เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

และน ้าต้าบลยางหัก และน ้าให้ใช้ใน ยางหัก จ้านวน 200,000 กล้า ท่ีปลูก พื นท่ีท้าเกษตร ท่ีดินราชบุรี
การเกษตรแบบย่ังยืน ได้อย่างย่ังยืน ส้านักปลัด

๕ อบรมให้ความรู้เร่ือง สร้างจิตส้านึกให้ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวน สามารถลด ส้านักปลัด
ภาวะโลกร้อน ประชาชนตระหนัก เร่ืองภาวะโลกร้อน ผู้เข้าร่วม โลกร้อนได้

ภาวะโลกร้อน กิจกรรม
๖ ท้องถ่ิน สร้างป่า  รักษ์น ้า เพ่ือสร้างจิตส้านึก อบรมสร้างจิตส้านึกให้ประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวน รักษาทรัพยากร ส้านักปลัด

ประชาชนให้รักน ้า รักน ้า รักป่า  รักแผ่นดิน ผู้เข้าร่วม น ้า ป่าไม้ 
รักป่า กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร  และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง หน้า ๘๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗ สนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์ ๑.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเพ่ิม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ้านวน ๑.ผลิตสินค้า ส้านักปลัด
เทคโนโลยีเกษตรต้าบลยางหัก ภาพการผลิตสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร  ลดต้นทุน ผู้เข้าร่วม เกษตรเพ่ิมขึ น
๑.ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร เกษตร ลดต้นทุนการผลิ  ลดการใช้สาร กิจกรรม ๒.เกษตรมี
ด้านต่างๆให้เกษตรกรเช่นปลูก ๒.เพ่ือเพ่ิมรายได้ ใช้สารเคมี  พัฒนาคุณภาพสินค้า รายได้เพ่ิมขึ น
พืชสมุนไพร   เลี ยงปลาน ้าจีด ให้แก่เกษตรกร เกษตรให้มีคุณภาพ
๒.ส่งเสริมการท้าเคร่ืองอุปโภค ลดต้นทุนการผลิต
บริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวัน

๘ ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา เพ่ืออนุรักษ์ดิน สร้างแหล่งน ้าในไร่นานอก ๐ ๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ จ้านวน เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

นอกเขตชลประทาน และน ้าให้ใช้ใน เขตชลประทาน จ้านวน 25 แห่ง แหล่งน ้า น ้าใช้ในการ ท่ีดินราชบุรี
การเกษตรแบบ ท่ีสร้าง ท้าเกษตร ส้านักปลัด

ย่ังยืน
๙ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี เพ่ือพัฒนาสถาน จัดงานเทศกาลผลไม้ต้าบลยางหัก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัดงานเทศกาล ประชาชนมี ส้านักปลัด

ต้าบลยางหัก ท่ีท่องเท่ียวและ ช่วงเดือน  มิถุนายน - สิงหาคม ผลไม้ปีละครั ง รายได้เพ่ิม 
ส่งเสริมอาชีพ ของทุกปี
เกษตรปลูกผลไม้

๑๐ อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพ่ือให้ความรู้ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนอาสาสมัคร ลดภาวะโลกร้อน ส้านักปลัด

ภาวะโลกร้อน ปีละครั ง ท้องถ่ินรักษ์โลก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร  และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง หน้า ๘๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑ จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ืออนุรักษ์ดิน จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนพื นท่ี เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

พื นท่ีลุ่มดอนต้าบลยางหัก และน ้าให้ใช้ใน ในพื นท่ีต้าบลยางหัก  พื นท่ีท้าเกษตร ท่ีดินราชบุรี
การเกษตรแบบ จ้านวน 4,000 ไร่ ได้อย่างย่ังยืน ส้านักปลัด

ย่ังยืน

๑๒ จัดตั งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุน ส่งเสริมการจัดตั งธนาคาร ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ จ้านวน เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

ต้าบลยางหัก การใช้ป็ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ในต้าบลยางหัก ธนาคาร รายได้เพ่ิมขึ น ท่ีดินราชบุรี
ปุ๋ยอินทรีย์ ส้านักปลัด

๑๓ จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ืออนุรักษ์ดิน จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ๐ ๐ ๘๕,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ จ้านวนพื นท่ี เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และน ้าให้ใช้ใน หร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วต้าบล พื นท่ีท้าเกษตร ท่ีดินราชบุรี
ต้าบลยางหัก การเกษตรแบบ ยางหัก  จ้านวน  50  ไร่ ได้อย่างย่ังยืน ส้านักปลัด

ย่ังยืน

๑๔ พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก เพ่ือให้เกษตรกร สร้างฝายกั นน ้าต้าบลยางหัก ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนฝายกั นน ้า เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

ต้าบลยางหัก มีน ้าใช้ท้าการ ปีละจ้านวน    1  ฝาย น ้าใช้ในการ ท่ีดินราชบุรี
เกษตร ท้าเกษตร ส้านักปลัด

๑๕ ปรับปรุงคุณภาพดินต้าบลยางหัก เพ่ือให้ดินมี ปรับปรุงคุณภาพดินกรด ๐ ๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ้านวนพื นท่ี เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

คุณภาพพ่ิมขึ น ด้วยปูนโดไลไมท์ จ้านวน 200 ไร่ ด้าเนินการ พื นท่ีท้าเกษตร ท่ีดินราชบุรี
เพ่ิมขึ น ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร  และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง หน้า ๙๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ  ผ.๐2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักท่ี  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๖ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน เกษตรกรมี สถานีพัฒนา

ลดการใช้สารเคมีต้าบลยางหัก การใช้สารเคมี การใช้สารเคมี  จ้านวน 8 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกร รายได้เพ่ิมขึ น ท่ีดินราชบุรี
ผลิตน ้าหมักชีวภาพ จ้านวน 600  ราย่ ส้านักปลัด

ผลิตปุ๋ยหมัก  จ้านวน 60  ตัน
ผลิตพืชปุ๋ยสด  จ้านวน  1,200  ไร่

ผลิตและจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืช
 ปุ๋ยสด จ้านวน 6  ตัน

๑๗ ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือ เกษตรกรท่ีมีพื นท่ีท้าการเกษตรใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวนเกษตรกร เกษตรกรมี ส้านักปลัด

ด้านการเกษตร เกษตรกรผู้ประสบ พื นท่ีต้าบลยางหัก ท่ีได้รับการช่วยเหลือ คุณภาพชีวิตท่ีดี
ภัยพิบัติ

๑๘ โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 1 ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อบาดาล ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนกลุ่มเกษตร กลุ่มเศรษฐกิจ กองทุนอนุรักษ์
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 2. ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี จ้านวนวิสาหกิจชุมชน ฐานราก พลังงาน

พลังงาน 3.ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับแหล่งน ้าผิวดิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส้านักปลัด
4. ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการ กองช่าง
5. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง อนุรักษ์พลังงาน
6. ชุดครอบและตัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง

7. ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย

8. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับห้องเย็น

9. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับพื นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

(Off Grid) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๑

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      6.๑  แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ี ก่อสร้างโดม  ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวครั งท่ี เด็กได้เรียนรู้   กองการศึกษาฯ

เล่นและออก จัดกิจกรรม งานศิลปะ
ก้าลังกาย

๒ จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือ จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของศูนย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้ายวนผู้ใช้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย  กองการศึกษาฯ

ผู้ปกครองในการ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยางหัก ผู้ปกครอง
ลดค่าใช้จ่ายในการ
มารับส่งนักเรียน

๓ ก่อสร้างห้องน ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้บริการ ก่อสร้างห้องน ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวนห้องน ้า อ้านวยความ   กองการศึกษาฯ

อบต.ยางหัก ประชาชนผู้มาติดต่อ ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด สะดวกให้ผู้มา
ราชการ ติดต่อราชการ

๔ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมการ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สนามเด็กเส่น เด็กเล็กมี กองการศึกษาฯ
สร้างปัญญา ศพด. พัฒนาด้านปัญญา ตามแบบกรมส่งเสริมก้าหนด พัฒนาการ
อบต.ยางหัก ของเด็ก ศพด. อบต. ด้านปัญญา

ยางหัก เพ่ิมขึ น

๕ ก่อสร้างรั วรอบอาคาร ป้องกันเหตุร้าย ยาว  ๖0  เมตร สูง  ๑.๕๐  เมตร ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รั วรอบอาคาร เด็กมีความ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความปลอดภัย ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด ศูนย์พัฒนา ปลอดภัย
ห้กับเด็กเล็ก   เด็กเล็ก เพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 6.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖ ส่งเสริมพัฒนาการ  ทั ง  ๔  ด้าน เด็กมีพัฒนาการ เด็ก ศพด. ยางหัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนเด็ก เด็กมีพัฒนาการ   กองการศึกษาฯ

 ร่างกาย อารมณ์   สังคม ครบทั งส่ีด้าน ศพด. ครบทั งส่ีด้าน
 สติปัญญาและจิตใจ

๗ รณรงค์ ลดปริมาณขยะ คัดแยก เด็กรู้จักการคัดแยก เด็ก ศพด. ยางหัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนเด็ก เด็กได้รู้จักคัดแยก กองการศึกษาฯ

ขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขยะ  ลดปริมาณขยะ ศพด. ขยะและอนุรักษ์
อบต.  ยางหัก ส่ิงแวดล้อม

๘ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปฐมวัยท่ีเหมาะสม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หลักสูตรปฐมวัย ได้หลักสูตรท่ี   กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้ ทักษะ กับ  ศพด. ยางหัก เหมาะสม
ให้เหทาะสม

๙ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กทุกคนได้รับ เด็ก ศพด. ยางหัก และเด็ก  สพฐ. ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ้านวนเด็ก เด็กได้รับสาร   กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันสถานศึกษา สารอาหารครบถ้วน อาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ

๑๐ วัสดุอาหารเสริมนม เด็กทุกคนได้ด่ืมนม เด็ก ศพด. ยางหัก ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ ๑,๗๙๓,๐๐๐ จ้านวนเด็ก เด็กได้ด่ืมนม   กองการศึกษาฯ

ส้าหรับเด็กปฐมวัย ได้รับสารอาหาร และเด็ก  สพฐ. และได้รับสาร
และเด็ก สพฐ. ครบถ้วน ตามหลัก อาหารครบถ้วน

โภชนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๓
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 6.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กมีพัฒนาการ เด็กในเขตต้าบลยางหัก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนเด็ก เด็กมีพัฒนา   กองการศึกษาฯ

ด้านต่างๆครบถ้วน เข้าร่วม การด้านต่าง ๆ  

กล้าคิด กล้าท้า กิจกรรม
ได้แสดงออก

๑๒ ปรับปรุงพัฒนาส่ือการเรียน สามารถปรับปรุง เด็ก ศพด. ยางหัก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส่ือการเรียน ได้ส่ือการ กองการศึกษาฯ
การสอน  ศพด.  อบต.ยางหัก ส่ือการเรียนการสอน การสอนท่ีคิด เรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับเด็ก ใหม่หรือ ท่ีเหมาะสม 
ศพด. อบต.ยางหัก

ปรับปรุง
๑๓ หลักประกันคุณภาพภายใน สร้างระบบประกัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ระบบประกัน มีระบบ กองการศึกษาฯ

และภายนอก ของศพด. อบต. คุณภาพการศึกษาของ  ศพด. อบต. ยางหัก ได้มาตรฐาน คุณภาพผ่าน ประกัน
ศพด. อบต.ยางหัก การประเมิน คุณภาพ

ได้มาตรฐาน
๑๔ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ การศึกษามี กองการศึกษา

จัดการศึกษา การศึกษาให้มี ส้าหรับเด็กปฐมวัย เช่น  ค่าอาหาร จ้านวนเด็ก คุณภาพตาม
มาตรฐาน กลางวัน  ค่าจัดการเรียนการสอน ท่ีได้รับการ
และคุณภาพ ค่าหนังสือ  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน พัฒนาการ ก้าหนด

ค่าอุปกรณ์การเรีนยการสอน และ การศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๔

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 6.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๕ ก่อสร้างเตาเผาขยะ ป้องกันเชื อโรคและ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 0 ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ เตาเผาขยะ มีสถานท่ี   กองการศึกษาฯ

ก้าจัดขยะ ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ก้าจัดขยะ

๑๖ ปรับปรุอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื นท่ีเพ่ิมส้าหรับ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อาคารศูนย์ มีพื นท่ีจัด   กองการศึกษาฯ

และบริเวณโดยรอบของศูนย์ จัดกิจกรรมต่างๆ และบริเวณโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมต่างๆ
พัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสม ปรับปรุงฝ้าเพดาน  รางน ้า ภายในอาคาร

ปรับปรุงพื นด้านหลังอาคาร
ปรับปรุงด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๗ ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างอาคารเรียน รองรับ อนุบาล ๒ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อาคารเรียนระดับ มีสถานท่ีจัดการ   กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอน ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด อนุบาล ๒ เรียนการสอน
ของเด็ก อนุบาล ๒ ชั นอนุบาล

๑๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา สร้างสวนหย่อมพร้อมจัดสวนรอบ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ้านวนพื นท่ี ศพด. มี กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก เด็กเล็กให้สวยงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความร่มร่ืน

ร่มร่ืน

๑๙ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กเกิดทักษะ สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนแหล่งเรีบนรู้ เด็กสามารถ กองการศึกษาฯ
การแสวงหาความรู้ สนามเด็กเล่นภายในโดม นอกห้องเรียน หาความรู้
ด้วยตนเอง จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม ได้ด้วยตนเอง

๒๐ จ้างเหมาจัดท้าป้าย มีสถานท่ีเผยแพร่ สร้างป้ายประชาสัมพันธ์ แผนงาน ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนบอร์ด ผู้ปกครองได้ กองการศึกษาฯ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารราชการ แผนพังการบริหาร ประชาสัมพันธ์ ทราบข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๕

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 6.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๑ อบรมให้ความรู้โรคในวัยเด็ก ผู้ปกครองเด็กมี จัดอบรมให้ผู้ปกครองเด็ก เร่ืองโรคระบาด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ปกครอง ป้องกันโรค กองการศึกษาฯ

และโรคอุบัติขึ นใหม่ ความรู้โรคระบาด ในเด็กเล็ก  โรคอุบัติขึ นใหม่  โรคไวรัส ท่ีเข้าอบรม ระบาดในเด็ก
ของเด็กเล็กและ โคโรน่า  ๒๐๑๙  เป็นต้น ปฐมวัยและผู้
โรคอุบัติขึ นใหม่
ไวรัสโคโรน่า ๑๙

๒๒ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพ่ือเชิญชวนให้ จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ้านวนครั งท่ีจัด เด็กและผู้ปกครองกองการศึกษาฯ
ผู้ปกครองและเด็ก ผู้ปกครองและเด็กส่วมใส่หมวกนิรภัย กิจกรรมรณรงค์ มีความปลอดภัย
สวมใส่หมวกนิรภัย สวมใส่หมวกนิรภัย

๒๓ ป้องกันเด็กจมน ้า ผู้ปกครองและเด็ก จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปครองและเด็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้ารับการ ป้องกันเด็กจมน ้า กองการศึกษาฯ
เรียนรู้วิธีการป้อง ในการป้องกันการจมน ้า ฝึกอบรม
กันเด็กจมน ้า

๒๔ ตรวจสุขภาพเด็กประจ้าปี ป้องกันโรคและ จัดบริการตรวจสุขภาพประจ้าปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค กองการศึกษาฯ
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟัน  ค้นห้าโรคในเด็กเล็ก ปีละครั ง ในเด็ก

เด็กปฐมวัย

๒๕ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เด็กเรียนรู้จาก จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวน เด็กได้ กองการศึกษาฯ
นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนา ประสบการณ์ตรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าร่วม เรียนรู้จาก
เด็กเล็กอบต.ยางหัก เกิดทักษะแสวงหา กิจกรรม ประสยกาณ์

ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยตนเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๖
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      6.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ ค่ายยุวชน  คนคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้าง จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวน เสริมสร้าง กองการศึกษาฯ

คุณธรรมให้ยุวชน ปีละครั ง ผู้เข้าร่วม คุณธรรมให้
กิจกรรม แก่ยุวชน

๒ จัดกิจกรรมวันพ่อ เพ่ือระลึกถึง จัดกิจกรรมวันพ่อ ปีละครั ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้ระลึก กองการศึกษาฯ
ถึงพระคุณของพ่อ กิจกรรม ถึงพระคุณ

๓ จัดกิจกรรมวันแม่ เพ่ือระลึกถึง จัดกิจกรรมวันแม่ ปีละครั ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้ระลึก กองการศึกษาฯ
พระคุณของแม่ กิจกรรม ถึงพระคุณ

ของแม่

๔ จัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนา เพ่ือระลึกถึง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้ระลึก   กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก พระคุณของครูและ ปีละครั ง กิจกรรม ถึงพระคุณ
ปลูกฝังคุณธรรม ของครู
ให้เด็ก

๕ ตักบาตรวันขึ นปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ นปีใหม่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม เด็กมีคุณธรรม   กองการศึกษาฯ

เด็กมีคุณธรรม กิจกรรม เพ่ิมขึ น
เพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๗
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      6.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๖ จัดกิจกรรมวันส้าคัญ เพ่ือให้เด็กได้ร่วม จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ เด็กได้ร่วม กองการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมวันส้าคัญ และวันส้าคัญของชาติ พึงพอใจของ กิจกรรม
วันส้าคัญของชาติ ของพระพุทธศาสนา ผู้ร่วมกิจกรรม ทางศาสนา

และวันส้าคัญของชาติ และของชาติ
๗ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือสืบทอด จัดงานประเพณี แห่เทียน งดเหล้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม สืบทอด กองการศึกษาฯ

ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา กิจกรรม ประเพณี
เข้าพรรษา

เข้าพรรษา
๘ กิจกรรมวันขึ นปีใหม่ เพ่ือให้เด็กเข้าร่วม จัดกิจกรรมวันขึ นปีใหม่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม เด็กได้เรียน กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันขึ น กิจกรรม รู้กิจกรรม
ปีใหม่

วันขึ นปีใหม่
๙ งานเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ เพ่ือรักษาสืบทอด จัดงานประเพณีข้าวห่อของ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม สืบทอด กองการศึกษาฯ

ประเพณีข้าวห่อ ของชาวไทย ประเพณีข้าวห่อ ชาวไทยเชื อสายกะเหร่ียง กิจกรรม ประเพณี
เชื อสายกะเหร่ียง ข้าวห่อ

กะเหร่ียง
๑๐ บรรพชาสามเณร สร้างคุณธรรม บรรพชาสามเณร จ้านวน  40 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม เด็กมีคุณธรรม กองการศึกษาฯ

ให้เด็ก กิจกรรม จริยธรรม

๑๑ แข่งขันกีฬาเยาวชนต้าบล เสริมสร้างทักษะ จัดแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนในต้าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม เยาวชนมีทักษะ กองการศึกษาฯ
ยางหัก ด้านกีฬาให้เยาวชน ยางหัก กิจกรรม กีฬาเพ่ิมขึ น

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน  และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า ๙๘
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  ท่ี 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แบบ  ผ.๐2
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ท่ี  ๖ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ   การรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
     6.๒  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๒ เข้าค่ายยุวชนต้าบลยางหัก เพ่ือเสริมสร้างทักษะ จัดเข้าค่ายยุวชนต้าบลยางหัก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม ยุวชนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

ด้านสังคมของยุวชน กิจกรรม ด้านสังคม
เพ่ิมขึ น

๑๓ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษาภูมิปัญญา เด็ก ศพด. ยางหัก เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม รักษาภูมิปัญญา กองการศึกษาฯ

ท้องถ่ิน และ กิจกรรม ท้องถ่ิน
ภาษาถ่ิน

๑๔ กีฬาต้าบลต้านภัยยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมกีฬา จัดแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบลยางหัก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม สร้างความ   กองการศึกษาฯ

ต้านภัยยาเสพติด ระดับต้าบล "ยางหักคัพ" จัดปีละครั ง กิจกรรม ภาคภูมิใจ
สร้างความสามัคคี และความ

สามัคคี
๑๕ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม นักกีฬามี   กองการศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาต่างๆ ระดับต้าบล ของนักกีฬาให้ แลละประชาชนในจังหวัดราชบุรี   กิจกรรม ทักษะกีฬา
 ระดับอ้าเภอ  ระดับจังหวัด เพ่ิมขึ น กีฬาต่างๆทุกระดับ  เช่น อบจ.  เพ่ิมขึ น

ราชบุรีเกมส์    กีฬาเยาวชน ระดับอ้าเภอ 
๑๖ ประเพณีสงกรานต์และ เพ่ือรักษาสืบทอด จัดงานประเพณีสงกรานต์และ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม สืบทอด กองการศึกษาฯ

วันผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ กิจกรรม ประเพณี
สงกรานต์

๑๗ ประเพณีลอยกระทง เพ่ือรักษาสืบทอด จัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ร่วม สืบทอด กองการศึกษาฯ

ประเพณีข้าวห่อ กิจกรรม ประเพณี
ลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



แบบ ผ. 08
หน้า ๙๙

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในงานป้องกัน รถกระบะดับเพลิง  ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

ภายใน ยานพาหนะ และบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๑  คัน
และขนส่ง

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

๓ บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ติดต่องานราชการ จัดซื อรถยนต์น่ัง จ านวน  ๑  คัน ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
พาหนะและขนส่ง และขนส่งประชาชน

๔ บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน จ านวน 4  เคร่ือง ๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ส านักปลัด
ให้แก่ประชาชน

๕ บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือใช้ในงานบริหาร กล้องถ่ายรูป ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ส านักปลัด
วิทยุ ท่ัวไป

๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในงานขนส่ง จัดซื อรถยนต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
พาหนะและขนส่ง ผู้ป่วย  ผู้บาดเจ็บ การแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน  ๑  คัน

                               บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



แบบ ผ. 08
หน้า ๑๐๐

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๗ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือใช้ในงานป้องกัน เคร่ืองรับส่งวิทยุ จ านวน 20  เคร่ือง ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด

ภายใน วิทยุ และบรรเทาสาธารณภัย

๘ บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือรักษาความปลอดภัย จัดซื อกล้องวงจรปิด จ านวน 4 ชุด ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
และวิทยุ ให้ประชาชน แยกบายพาสห้วยศาลา, แยกท่ีท าการ อบต.

แยกโรงเรียนลานคา, แยกป้อมต ารวจหินสี

๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เพ่ือใช้บริการจัดเก็บขยะ รถเก็บขยะ ขนาด  6  ตัน 6 ล้อ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐  ซีซี 

แบบเปิดข้างเทท้าย  จ านวน  ๓ คัน
แบบอัดท้าย  จ านวน  ๒  คัน

๑๐ รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เพ่ือบริการประชาชน รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ส านักปลัด
และขนส่ง ผู้ป่วยและประสบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  จ านวน  ๑  คัน

อุบัติเหตุ

๑๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์งานราชการ  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
แจ้งข่าวสารให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  

จ านวน  8  ป้าย

                               บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)



แบบ ผ. 08
หน้า ๑๐๑

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือเตือนประชาชน ป้ายเหล็กห้ามทิ งขยะ  จ านวน  8  ป้าย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ไม่ให้ทิ งขยะ ตามแบบ อบต. ก าหนด

๑๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายเขตควบคุมอาคาร จ านวน  ๘  ป้าย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
เร่ือง พรบ. ควบคุม ตามแบบ อบต. ก าหนด
อาคาร

๑๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือสร้างความปลอดภัย โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ให้แก่ประชาชน  จ านวน  80  โคม

๑๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้สร้างความปลอด กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  ติดตั ง ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองช่าง
ภัยของประชาชนในการ ตามถนนท่ีเป็นทางแยก  จุดเส่ียง
สัญจร ภายในพื นท่ีต าบลยางหัก

จ านวน    ๑๐  ชุด

                                    บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)
                                     องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 08
หน้า ๑๐๒

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๖ งานการศีกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีแหล่งค้นคว้า คอมพิวเตอร์   จ านวน  ๒   เคร่ือง ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐   กอง

ความรู้ด้านต่างๆของ การศึกษาฯ
ประชาชน

๑๗ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ประชาชน ถังน  ากลาง  ขนาด ๓,000 ลิตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองช่าง
ส านักงาน มีน  าใช้อุปโภคและบริโภค จ านวน  ๘0  ถัง

๑๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันโรค เคร่ืองพ่นหมอกควัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด
การเกษตร

                                     องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
งบประมาณและท่ีผ่านมา (บาท)

                                    บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)




