
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

- กองช่าง

- กองส่งเสริมการเกษตร

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน - บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน - กองช่าง - ส านักงานปลัด อบต.

- บริการชุมชนและสังคม - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ส านักงานปลัด อบต.
- กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

- การเศรษฐกิจ - การเกษตร - กองส่งเสริมการเกษตร - กองช่าง

- สาธารณสุข - ส านักงานปลัด อบต.

- การเกษตร - กองส่งเสริมการเกษตร

- การศึกษา - ส านักงานปลัด อบต.

- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

- กองช่าง

- บริหารงานทัว่ไป - บริหารงานทัว่ไป - ส านักงานปลัด อบต.

- งบกลาง - การรักษาความสงบภายใน - กองคลัง

- กองช่าง

5
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- บริการชุมชนและสังคม
- กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

6 การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - บริการชุมชนและสังคม
- กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1
การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และ
สุขภาพ

- บริการชุมชนและสังคม
- การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

- ส านักงานปลัด อบต.



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และสุขภาพ
1.1 แผนงานการศาสนา 7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 35 41,150,000

วัฒนธรรม และนันทนาการ

7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 7 8,230,000 35 41,150,000

โครงสร้างพ้ืนฐาน
60 22,507,800 63 38,493,100 44 29,727,400 19 20,419,400 4 2,971,000 190 114,118,700

60 22,507,800 63 38,493,100 44 29,727,400 19 20,419,400 4 2,971,000 190 114,118,700

จ านวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี 2565 รวม  ๕  ปี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จ านวน
โครงการ

รวม   

จ านวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

รวม   

(ผ. 01) 



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี 2565 รวม  ๕  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

เศรษฐกิจ สังคม และชมุชน
6 130,000 8 1,140,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 29 1,630,000

ของชุมชน
16 250,000 17 270,000 10 115,000 17 190,000 17 190,000 77 1,015,000

22 380,000 25 1,410,000 15 235,000 22 310,000 22 310,000 106 2,645,000

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31 1,457,000 36 1,622,000 24 1,292,000 27 21,307,000 26 1,307,000 144 26,985,000

4.2 แผนงานการเกษตร 5 40,000 8 353,000 8 63,000 8 106,000 8 63,000 37 625,000

36 1,497,000 44 1,975,000 32 1,355,000 35 21,413,000 34 1,370,000 181 27,610,000

31 16,015,600 32 16,025,600 32 6,097,600 30 4,197,600 31 5,697,600 156 48,034,000

5.2  แผนงานการศาสนา 21 596,000 23 10,596,000 23 10,596,000 23 10,596,000 23 10,596,000 113 42,980,000

วัฒนธรรม และนันทนาการ

52 16,611,600 55 26,621,600 55 16,693,600 53 14,793,600 54 16,293,600 269 91,014,000

รวม   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

3.2 แผนงานการเกษตร

รวม   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา

รวม   

4.1 แผนงานสาธารณสุข



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี 2565 รวม  ๕  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

การเมอืง -  การบริหาร
25 4,064,000 26 5,131,000 22 3,532,000 20 2,182,000 19 2,682,000 112 17,591,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบ 9 780,000 11 1,313,000 11 1,183,000 10 1,083,000 10 1,083,000 51 5,442,000

ภายใน
6.3  แผนงานงบกลาง 3 2,150,000 3 2,150,000 3 2,150,000 3 2,150,000 3 2,150,000 15 10,750,000

37 6,994,000 40 8,594,000 36 6,865,000 33 5,415,000 32 5,915,000 178 33,783,000

214 56,220,400 234 85,323,700 189 63,106,000 169 70,581,000 153 35,089,600 959 310,320,700

รวม   

รวมทัง้สิ้น   

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น



1 โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ มีกิจกรรมที่แสดงถึง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว จ านวนนักทอ่งเที่ยว ส านักงานปลัด

ทอ่งเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ทอ่งเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ วฒันธรรมทอ้งถิ่น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มมากขึ้น อบต.

มหศัจรรย์เมอืงสามอา่ว มหศัจรรย์เมืองสามอ่าว

2 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดนิทรรศการแสดงสถานที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว ประชาชนและนักทอ่ง ส านักงานปลัด

แหล่งทอ่งเที่ยวและ แหล่งทอ่งเที่ยวและของ ทอ่งเที่ยวในเขตพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เที่ยวได้รับทราบแหล่ง อบต.

ของดีต าบลปากน้ าปราณ ดีต าบลปากน้ าปราณ และจ าหน่ายสินค้าของต าบล ทอ่งเที่ยวของ อบต.

3 โครงการจัดท าส่ือ เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดท าวารสารประจ าป ีหรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว ประชาชนและนัก ส านักงานปลัด

ประชาสัมพนัธข์อง แหล่งทอ่งเที่ยว และเพื่อ แผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทอ่งเที่ยวได้รับทราบ อบต.

อบต.ปากน้ าปราณ เผยแพร่ผลงานของ อบต. ข่าวสารของ อบต.

4 โครงการเทศกาล จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับ มีกิจกรรมทอ่งเที่ยว และ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว จ านวนนักทอ่งเที่ยว ส านักงานปลัด

กินหมึกแดดเดียว สนุนนักทอ่งเที่ยวที่ เทศกาลทอ่งเที่ยว งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มมากขึ้น อบต.

และอาหารทะเล มาเยือน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าปราณ

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวดั

                          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพฒันาการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน

(ผ. 02) 



5 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุงบริเวณ สวนหย่อมในพื้นที่ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว 1. พื้นที่องค์การบริหาร กอง

ภมูิทศัน์บริเวณ สวนหย่อมใหม้ีสภาพภมูิ ปากน้ าปราณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนต าบลปากน้ าปราณ ส่งเสริม

สวนหย่อมเพื่อ ทศัน์สวยงาม เกิดทศันีย มีสภาพภมูิทศัน์สวยงาม การเกษตร

ส่งเสริมการ ภาพที่ดีแก่ผู้ที่มาเยี่ยม 2. ต้นไม้ที่ปลูกไว้

ทอ่งเที่ยว เยื่อน สามารถเจริญเติบโตให้

2. เพื่อบ ารุง ดูแล รักษา ร่มเงาเหมาะส าหรับเปน็

ต้นไม้ที่ปลูกไว้ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

6 โครงการปรังปรุง เพื่อใหแ้นวชายหาดมี ภมูิทศัน์ตลอดแนว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนนักทอ่งเที่ยว จ านวนนักทอ่งเที่ยว กองช่าง

ภมูิทศัน์แนวชายหาด ความสวยงาม สามารถ ชายหาดปราณบรีุ มีความ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มมากขึ้น

ปราณบรีุ รองรับนักทอ่งเที่ยวได้ สวยงาม
7 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อส่งเสริมงานด้าน ๑. ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 เกษตรกร กองช่าง

บริการนักทอ่งเที่ยว บริการนักทอ่งเที่ยวใหไ้ด้ 2. ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 50

และส่งเสริมอาชีพ มาตรฐานและเพิ่มช่อง ๓. อาคารเอนกประสงค์ และ และ และ และ และ มีสถานที่

ชุมชน อบต. ทางการจ าหน่ายสินค้า ๔. อาคารหอ้งน้ าสาธารณะ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ จ าหน่ายสินค้า

ปากน้ าปราณ โดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้ ๕. ลานจัดกิจกรรม

บริโภค ๖. ลานที่จอดรถ
 -  - 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000  -  -  - 

มีการพฒันาใหเ้ปน็
เมืองทอ่งเที่ยวที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ

รวม    7   โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวดั

1 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้จัก มีปา้ยชื่อถนนติดตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนป้าย การสัญจรมีความ กองช่าง

ถนนและชื่อซอยต่างๆ ชื่อถนนและซอยต่างๆ ถนนสายต่างๆ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. สะดวกเพิ่มมากขึ้น

2 โครงการวางและ เพื่อใหก้ารวางผังเมือง ระบบผังเมือง 1 ผัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 อบต.สามารถจัด กองช่าง

ปรับปรุงผังเมือง ของ อบต. มีคุณภาพ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ผังเมือง ระเบียบผังเมืองได้

รวมเมือง/ชุมชน 

และการวางผังชุมชน

3 เพื่อซ่อมงานครุภณัฑ์ที่ได้รับ  - 725,700 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

ถ่ายโอนภารกิจ ใหค้งอยู่ใน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.

สภาพดีและพร้อมใช้งาน

4 เพื่อซ่อมงานครุภณัฑ์ที่ได้รับ  - 322,100  -  -  - กองช่าง

ถ่ายโอนภารกิจ ใหค้งอยู่ใน งบ อปท.

สภาพดีและพร้อมใช้งาน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และ
การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และใช้
สันทนาการ

ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
พึงพอใจ

งบประมาณ

โครงการซ่อมแซมงาน
พฒันาพื้นที่เฉพาะ
บริเวณชายหาด ปราณบรีุ
 หมู่ที่ ๓,๕

ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
พึงพอใจ

ท าการซ่อมแซมภูมิสถาปัตยกรรม,
 ท าการซ่อมแซมภูมิทัศน์ดาดแข็ง,
 ซ่อมแซมปรับปรุงยกระดับ
ถนนลาดยาง, ซ่อมแซมเสาไฟกิ่ง
ตะเกียงจ้าวพายุ

โครงการซ่อมแซมงาน
พฒันาพื้นที่เฉพาะ
บริเวณชายหาด ปราณบรีุ
 หมู่ที่ 5 ลานสุขสวสัด์ิ

ท าการซ่อมแซมภมูิทศัน์ดาด
แข็งลานสุขสวสัด์ิ

(ผ. 02) 



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

3 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล. 183,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.15 เมตร

ยาว 95.00 เมตร

4 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง 172,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

ยาว   354.00  เมตร

5 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล. 57,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 2.50 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.15 เมตร

ยาว 39.00 เมตร

6 เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม และให้ วางทอ่ คสล. Ø 0.60 ม.  - 1,300,000  -  -  - น้ าท่วมขัง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

การระบายน้ าสะดวกและรวดเร็ว ยาว 691.00 ม. งบ อปท. ลดลงร้อยละ 

90

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า 
เลียบถนนสายเขาปกัสระ
 หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขารอด-วนอุทยานฯ ซอย
 2 (แยกบา้นนายสวาท) 
หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายเขารอด-วน
อุทยานฯ ซอย 3 หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขารอด-วนอุทยานฯ ซอย
 1 (แยกบา้นนายย่งเส็ง) 
หมู่ที่ 1



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

7 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้  - 1,231,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม งบ อปท.
มีความปลอดภยั

8 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีต 180,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม เสริมเหล็ก กวา้ง ๓.๐๐ ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร

ยาว ๙๒.๐๐ เมตร

9 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีต  - 170,000 170,000 170,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม เสริมเหล็ก กวา้ง ๓.๐๐ ม. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร

ยาว ๙5.๐๐ เมตร

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีต  - 1,000,000  -  -  - กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มาตรฐาน และการคมนาคม เสริมเหล็ก กวา้ง     -   ม. งบ อปท.
ทางวนอุทยาน-สะพาน มีความปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร
ข้ามคลองเก่า หมู่ที่ ๑ ยาว     -      เมตร

11 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 498,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง ๖.๐๐ ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว 139.00 เมตร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบา้นนายพล ปานสง่า
 หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางศาลาหมู่บา้น(แยก
ข้างศาลาอเนกประสงค์) 
หมู่ที่ ๑

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต สายทางเขา
รอด-วนอุทยาน ซอย ๙ 
หมู่ที่ ๑

โครงการเสริมผิว
ยางพาราแอสฟลัต์
คอนกรีต สายทางศาลา
หมู่บา้น หมู่ที่ 1

ผิวจราจรลาดยางพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต กวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร ความยาว 613.00 
เมตร



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

12 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีต  - 903,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม เสริมเหล็ก กวา้ง ๕.๐๐ ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร

ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร
ไหล่ทางหนิคลุก กวา้งข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร

13 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 194,000 194,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง 4.๐๐ ม. งบ อปท. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว   78.00 เมตร

14 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 200,000 200,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง 5.๐๐ ม. งบ อปท. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว   65.00 เมตร

15 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 180,000 180,000 180,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง 3.๐๐ ม. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.15 เมตร

ยาว   99.00 เมตร

16 โครงการฝังทอ่ระบายน้ า เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม วางทอ่ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. 1,300,000  -  -  -  - น้ าท่วมขัง ลดปัญหาน้ า กองช่าง

เลียบถนนสายทางเขา และใหก้ารระบายน้ า ยาว  691.00  ม. งบ อปท. ลดลงร้อยละ  ท่วมขัง

ปกัสระ หมู่ที่ ๑ สะดวกและรวดเร็ว ๙๐

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางศาลาหมู่บา้น (ระยะ
ที่ ๓) หมู่ที่ ๑

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางแนวเขตต าบล
ปากน้ าปราณ หมู่ที่ ๑ 
กับต าบลวงัก์พง

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟลัต์คอน  
กรีต สายทางเขารอด 
ซอย ๕ หมู่ที่ ๑

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเขาปกัสระ ซอย ๑ 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

17 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  -  - 200,000 200,000  - กองช่าง

ยางแอสฟลัต์คอนกรีต มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  3.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

สายทางเขารอด ซอย ๗ คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร

หมู่ที่ ๑ ปลอดภยั ยาว  110.00 เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน 350,000  -  -  -  - กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  5.๐๐ เมตร งบ อปท.

สายทางเขารอด ซอย ๙ คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร

หมู่ที่ ๑ ปลอดภยั ยาว  125.00 เมตร

19 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 154,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  83.00 เมตร

20 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 233,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 4.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  98.00 เมตร

21 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 177,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  110.00 เมตร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบา้นนนายพล ปาน
สง่า หมู่ 1

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหลวงชนบทเพชรเกษม-
วังกพ์ง (แยกซอยบา้นนาง
มยุรี คงมั่น) หมู่ 1

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเขารอด-วนอทุยาน 
(แยกซอยบา้นนางสาวนาถ
นภา ไตรจอหอ) หมู่ 1

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

22 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  -  - 304,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ คอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.04  เมตร

ยาว  130.00 เมตร

23 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล. 138,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.15  เมตร
ยาว 72.00 เมตร

24 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล. 259,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.15  เมตร
ยาว 140.00 เมตร

25 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต  - 1,500,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร
ยาว 745.00 เมตร

26 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  - 1,128,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง  5.00 ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว 530.00 เมตร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมอเบี้ย แยกซอยบา้น
นางส าอางค์หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ 
คอนกรีต ถนนรอบเขา
น้อย (ชื่อเก่า) ม. 2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หมอเบี้ย ซอย 6 หมู่ที่ 2

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต สายทางเลียบ
วดัเขาน้อย หมู่ 2

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟลัต์คอนกรีต สาย
ทางเขารอด-วนอุทยาน 
ซอย 11 หมู่ 1



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

27 โครงการฝังทอ่ระบายน้ า เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม วางทอ่ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.  -  -  - 748,000  - กองช่าง

สายทางข้างบา้นพกัริมน้ า และใหก้ารระบายน้ า พร้อมอ่างรับน้ า คสล. งบ อปท.

ลงแม่น้ าปราณบรีุ หมู่ ๒ สะดวกและรวดเร็ว ยาว  734.00  ม.

28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  -  -  - 1,350,000  - กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท.

สายทางบริษทั ซิลต์ไลน์ คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร

จบสายทา่ลาดกระดาน ปลอดภยั ยาว  840.00 เมตร

หมู่ ๒
29 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม 150,000 150,000  -  -  - กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทาง มาตรฐาน และการ เหล็ก กวา้ง  3.50 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

หมอเบี้ย ซอย ๔ (ต่อจาก คมนาคมมีความ หนา            เมตร

ของเดิม) หมู่ ๒ ปลอดภยั ยาว  66.00 เมตร

30 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 231,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 4.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  98.00 เมตร

31 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 631,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 4.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  269.00 เมตร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนดรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางปากน้ าปราณ-บา้น
ใหม่ ซอย 2 (แยกซอย
บา้นนายผดุง) หมู่ 2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางปากน้ าปราณ-บา้น
ใหม่ ซอย 2 (แยกซอย
บา้นนางสมพร เมฆี) หมู่
 2

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

32 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 34,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 เมตร งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.30 เมตร

ยาว 95.00 เมตร
33 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 109,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 2.50 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว  75.00 เมตร

34 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 184,000  -  - กองช่าง
มาตรฐาน และการ กวา้ง 6.00 เมตร งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.20 เมตร

ยาว 375.00 เมตร

35 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 3,310,000 3,310,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร
ยาว 1,080.00 เมตร

กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต เส้น
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 25  หมู่ที่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายทางหมอเบี้ย-
ปรือน้อย ซอย 2/1 หมู่ 2

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบญุเชิด (แยกซอย
บา้นนายสืบ) หมู่ 2

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายทางเพชรเกษม 
(แยกซอยบา้นพกัริมน้ า) 
หมู่ 2

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

36 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  - 1,597,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง  5.00 ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร ความสะดวก

ยาว 650.00 เมตร มากขึ้น

37 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 869,000  -  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง ๕.๐๐ ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร ความสะดวก

ยาว 365.00 เมตร มากขึ้น

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน 160,000 160,000  -  -  - กองช่าง

แอสฟลัต์คอนกรีต สายทาง มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  ๔.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร
ซอย ๑๓ หมู่ ๓ ปลอดภยั ยาว  100.00 เมตร

39 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง 149,000 149,000  -  -  - กองช่าง

ลูกรัง สายทางปากน้ า มาตรฐาน และการ กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

ปราณ-เขากะโหลก ซอย คมนาคมมีความ ยาว  149.00 เมตร

๒๘ (แยกบา้นนายณรงค์ ปลอดภยั

วงศ์น้อย) หมู่ ๓

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟลัต์คอน  
กรีต สายทางปากน้ า
ปราณ-เขากะโหลก ซอย
 ๑๕ หมู่ที่ ๓

โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต สายทางเปากน้ า
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 
๒๕ (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

40 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้มาตรฐาน  - 6,277,000  -  -  - ประชาชนใน กองช่าง

ลาดยางพาราแอสฟลัต์ และปอ้งกันน้ าทว่ม งบ อปท. สายทางปากน้ า

คอนกรีตพร้อมระบบ ปราณ-เขา

ระบายน้ าคอนกรีต กะโหลก ซอย

เสริมเหล็ก สายทาง 32 ร้อยละ

ปข.ถ.๔๐-๐๔๐ ปากน้ า 80 มีความ

ปราณ-เขากะโหลก สะดวกในการ

ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๓ สัญจร

 - รวมระยะทางก่อสร้าง
0.540 กิโลเมตร

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม  - 240,000 240,000 240,000  - กองช่าง

เสริมเหล็กสายทางกลาง มาตรฐาน และการ เหล็ก กวา้ง  3.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.

หมู่บา้นหนองเสือ หมู่ที่ ๓ คมนาคมมีความ หนา  0.15  เมตร
ปลอดภยั ยาว  118.00 เมตร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

 - กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ 
0+๔๐๐ ระยะทาง ๐.๔๐๐ 
กิโลเมตร ผิวจราจรพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต กวา้ง 
๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. 
พร้อมรางวคีอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้งข้างละ ๐.๕๐ ม.
 หนา ๐.๒๐ ม.

 - กม.ที่ ๐+400 - กม.ที่ 
๐+540 ระยะทาง ๐.140 
กิโลเมตร ผิวจราจรพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต กวา้ง 
7.00 เมตร หนา ๐.๐๔ ม. 
พร้อมรางวคีอนกรีตเสริม 
เหล็ก กวา้งข้างละ ๐.๕๐ ม.
 หนา ๐.๒๐ ม.



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

42 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรหนิคลุก  -  - 1,440,000 1,440,000  - กองช่าง

ทางปากน้ าปราณ-เขา มาตรฐาน และการ กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

กะโหลก ซอย ๒๓ (แยก คมนาคมมีความ ยาว  800.00 เมตร
ข้างรีสอร์ท สยามซันไลน์) ปลอดภยั
หมู่ ๓

43 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางพารา  - 1,511,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั กวา้ง 6.๐๐ ม. ความสะดวก

หนา ๐.04 เมตร มากขึ้น

ยาว 630.00 เมตร

44 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางพารา  - 389,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั กวา้ง 5.๐๐ ม. ความสะดวก

หนา ๐.04 เมตร มากขึ้น

ยาว 138.00 เมตร

45 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม  - 299,000 299,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม เหล็ก กวา้ง  3.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร ความสะดวก

ยาว  172.00 เมตร มากขึ้น

ยอดเงิน sheet นี้ 6,969,000 23,235,800 5,386,000 5,128,000 800,000

จ านวนโครงการ sheet นี้ 16 24 18 10 3

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 23 (แยกซอยบ้านนาง
ส าเนียง เกตุไชโย) หมู่ที่ ๓

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางปากน้ าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 28 หมู่ที่ ๓

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายทางบ้านนนาย
เทวิน (แยกซอยบ้านนายก้อง)
 หมู่ที่ ๓

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



46 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางพารา  - 1,417,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต งบ อปท./ ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั กวา้ง 6.๐๐ ม. ความสะดวก

หนา ๐.04 เมตร มากขึ้น

ยาว 600.00 เมตร

47 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 1,074,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร ความสะดวก

ยาว 392.00 เมตร มากขึ้น

ไหล่ทางหนิคลุก ข้างละ
0.50 เมตร

48 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 728,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.20 เมตร ความสะดวก

ยาว 1,650.00 เมตร มากขึ้น

49 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 250,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร ความสะดวก

ยาว 90.00 เมตร มากขึ้น

ไหล่ทางหนิคลุก ข้างละ
0.50 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางปากน้้าปราณ-บ้าน
ใหม่ ซอย 4 หมู่ที่ ๓

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บุญช่วย (แยกซอยบ้านป้า
สุรินทร์) หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 28 (แยกซอยบ้านคุณ
ไก่) หมู่ 3

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายนาโป่งถึงบ่อขยะ (เปิด
ถนนใหม)่ หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม  -  -  - 2,614,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ เหล็ก กวา้ง  5.๐๐ เมตร งบ อปท.
คมนาคมมีความ หนา  0.15  เมตร
ปลอดภยั ยาว  830.00 เมตร

ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ
0.50 เมตร

51 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม  - 475,000 475,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ เหล็ก กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.
คมนาคมมีความ หนา  0.15  เมตร
ปลอดภยั ยาว  185.00 เมตร

ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ
0.50 เมตร

52 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 271,000  -  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.50 เมตร งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั ไหล่ทางหนิคลุก กวา้งข้างละ ได้รับความสะดวก

0.25 เมตร มากขึ้น

หนา 0.04  เมตร

ยาว 120.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 25 (ระยะที่ 3 ) 
เชื่อมต่อสายทางปากน้้า
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 23 
หมู่ 3

ประชาชนร้อย
ละ 80 ในซอย
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 32 (แยกซอยบ้านฟ้ารุ่ง
รีอร์ท)      หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
นายสัญญา เชิดฉิ่ง หมู่ 4

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

53 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 399,000  -  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร ได้รับความสะดวก

ยาว 150.00 เมตร มากขึ้น

54 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 1,009,000  -  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 6.00 เมตร งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร ได้รับความสะดวก

ยาว 325.00 เมตร มากขึ้น

55 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง 35,000 35,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 4.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั ยาว   35.00  เมตร ได้รับความสะดวก

มากขึ้น

56 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต  - 630,000 630,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร ได้รับความสะดวก

ยาว 315.00 เมตร มากขึ้น

57 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  - 60,000 60,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 3.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

คมนาคมมีความปลอดภยั ยาว   80.00  เมตร ได้รับความสะดวก

มากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นไปสระช่องมอญ (ต่อจาก
ร้านค้าเจี๊ยบ) หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนายประยงค์ คชพันธ์
 (เปิดถนนใหม่) หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต เส้นบ้าน 
 นงเยาว์ หอมหวาน หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายนา
ห้วย-หนองบัว ซอย ๖ หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 29/1 หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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(บาท)
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(บาท)

58 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  - 35,000 35,000 35,000  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง  4.00 ม. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั ยาว 35.00 เมตร ความสะดวก

มากขึ้น

59 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  - 619,000  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 4.๐๐ ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร ความสะดวก

ยาว 315.00 เมตร มากขึ้น

60 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  - 22,300  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง  4.00 ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ความสะดวก

ยาว 60.00 เมตร มากขึ้น

61 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  - 576,000 576,000  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง  4.00 ม. งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร ความสะดวก

ยาว  235.00 เมตร มากขึ้น

62 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรหนิคลุก 472,000  -  -  -  - การสัญจรของ กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง  ๖.00 ม. งบ อปท. ประชาชนได้รับ

มีความปลอดภยั หนา  0.15 เมตร ความสะดวก

ยาว 1,100.00 เมตร มากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
 สายทางนาห้วย-หนองบัว 
ซอย ๑ หมู่ที่ ๔

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลต์คอน  กรีต สาย
ทางบ้านนางนงเยาว์ หอม
หวาน หมู่ที่ ๔

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายทางเข้าสระน้้าช่องมอญ 
หมู่ที่ ๔

ประชาชนร้อย
ละ 40 ของหมู่
ที่ ๔ มีความ
สะดวกในการ
สัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ ซอย 
๑๔ หมู่ที่ ๔

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนายประยงค์ พลับ
ใหญ่ (เปิดถนนใหม)่ หมู่ ๔

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(บาท)

2565
(บาท)

63 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  - 928,000 928,000  -  - กองช่าง

ยางแอสฟัลต์คอนกรีต แยก มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  5.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

สายทางปากน้้าปราณ-เขา คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร

กะโหลก ซอย ๒๙ หมู่ ๔ ปลอดภยั ยาว  275.00 เมตร

64 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 160,000 160,000  - กองช่าง
ลูกรัง สายทางเข้า มาตรฐาน และการ กวา้ง  6.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.
แท็งค์น้้าบ้านช่องมอญ คมนาคมมีความ ยาว  93.00 เมตร
(เปิดถนนใหม่) หมู่ ๔ ปลอดภยั

65 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  -  - 5,152,000 5,152,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  8.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความ หนา   0.04  เมตร

ปลอดภยั ยาว  1,610.00 เมตร

66 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  -  - 2,630,400 2,630,400  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  8.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความ หนา   0.04  เมตร

ปลอดภยั ยาว  1,096.00 เมตร

67 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 879,000 879,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง  6.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความ ยาว  586.00 เมตร

ปลอดภยั

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายประเสริฐ พลับใหญ่ 
หมู่ ๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ซอย 
๑๒ (ต่อจากของเดิม) หมู่ ๔

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างลูกรัง สาย
ทางบ้านนางประทีป อู่เงิน 
(เปิดถนนใหม่) หมู่ ๔
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68 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางพารา  - 1,464,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต งบ อปท.

มีความปลอดภยั กวา้ง 6.๐๐ ม.

หนา ๐.04 เมตร

ยาว 610.00 เมตร

69 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  -  - 451,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ คอนกรีต กวา้ง 4.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.04  เมตร

ยาว  240.00 เมตร

70 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 769,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

ยาว 243.00 เมตร

ไหล่ทางหนิคลุก ข้างละ

0.50 เมตร

71 เพื่อใหศ้าลาอเนกประสงค์  -  - 106,000  -  - จ้านวนคร้ัง ศาลาอเนกประสงค์ กองช่าง

มีความปลอดภยัมากขึ้น งบ อปท. บ้านหนองบัวมีความ

ปลอดภัยและแข็งแรง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
นาห้วย-หนองบัว (แยกซอย
บ้านนายเกรียงไกร) หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม 
ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
หนองบัว หมู่ 4

ท้าการปรับปรุงโครงหลังคา
และเปล่ียนหลังคา

โครงการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางปากน้้าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 46 หมู่ที่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ ซอย 
14 หมู่ 4

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น
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72 1. เพื่อพัฒนาถนนใหไ้ด้มาตรฐาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก    2,977,000  -  -  -  - กองช่าง

และการคมนาคมมคีวามปลอดภยั กวา้ง 2.50 เมตร งบ อปท.

2. เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม และให้ หนา 0.15 เมตร

การระบายน้้าสะดวกและรวดเร็ว รางว ีคสล. กวา้งข้างละ 2. ลดปัญหาน้้า

0.60 เมตร ท่วมขัง

ความยาว 405.00 เมตร

73 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 150,000 150,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร

ยาว 75.00 เมตร

74 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต  - 680,000 680,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 5.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร

ยาว 300.00 เมตร

75 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต  -  - 1,500,000 1,500,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 6.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั หนา 0.04  เมตร

ยาว 460.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบระบาย   น้้า คสล. สาย
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 2 หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

1. การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต สาย
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 9/1 หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต สาย
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ ซอย 
2/4 แยก 5 หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยบุญ
แท้ หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น
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76 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลูกรัง  -  - 150,000 150,000  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 4.00 เมตร งบ อปท. งบ อปท.

คมนาคมมีความปลอดภยั ยาว   150.00  เมตร

77 เพื่อก่อสร้างทางลงทะเลให้ 182,000 182,000  -  -  - กองช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความ งบ อปท. งบ อปท.

ปลอดภยั

78 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 1,673,000 1,673,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง  5.00 ม. งบ อปท. งบ อปท.

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว 530.00 เมตร

79 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 486,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 4.๐๐ ม. งบ อปท.

มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว 187.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
แยก ทล.3168-บ้านปรือ
น้อย หมู่ที่ ๕

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายหมอเบี้ย (แยกบ้านลุง
เบียบ) หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ทาง
ลงทะเล สายเลียบหาด
ปากน้้าปราณ หมู่ที่ ๔ (ซอย 
๑,๒.๓.๔)

ทางขึ้น - ลงทะเล  จ้านวน ๔
 แหง่

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลต์คอน  กรีต สาย
ทางปากน้้าปราณ-เขากะโหลก
 ซอย ๑๘ (แยกบ้านนางอุษา)
 หมู่ที่ ๕

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

80 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  - 1,433,000  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง  ๕.00 ม. งบ อปท.

มีความปลอดภยั หนา 0.04 เมตร

ยาว  585.00 เมตร

81 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรหนิคลุก 347,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม กวา้ง  5.00 ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา  0.15 เมตร

ยาว  580.00 เมตร

82 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 344,000  -  -  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 4.๐๐ ม. งบ อปท.
มีความปลอดภยั หนา ๐.04 เมตร

ยาว   138.00 เมตร

83 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน  - 272,000 272,000  -  - กองช่าง

ยางแอสฟัลต์คอนกรีต มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท. งบ อปท.

แยกสายทางปากน้้าปราณ- คมนาคมมีความ หนา  0.04  เมตร

บ้านใหม(่แยกบ้านป้าเทือง) ปลอดภยั ยาว  170.00 เมตร

หมู่ ๕

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
 สายทางปากน้้าปราณ-บ้าน
ใหม่ ซอย ๓ หมูที่ ๕

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๕

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลต์คอน  กรีต สาย
ทางปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ 
แยกบ้านนายเหลือ หมู่ที่ ๕

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

84 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม 680,000  -  -  -  - กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มาตรฐาน และการ เหล็ก กวา้ง  5.๐๐ เมตร งบ อปท.
ทางปากน้้าปราณ-เขา คมนาคมมีความ หนา   0.15  เมตร
กะโหลก ซ.๑๔ (ต่อจาก ปลอดภยั ยาว  190.00 เมตร
ของเดิม) หมู่ ๕ ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

85 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรแอสฟลัต์คอน 309,000  -  -  -  - กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต มาตรฐาน และการ กรีต กวา้ง  4.๐๐ เมตร งบ อปท.

สายทางปากน้้าปราณ- คมนาคมมีความ หนา   0.04  เมตร

เขากะโหลก ซอย ๑๒ ปลอดภยั ยาว  155.00 เมตร

(ระยะที่ ๒) หมู่ ๕

86  -  - 2,171,000 2,171,000 2,171,000 กองช่าง

งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท.

87 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจร คสล.  -  - 3,016,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ กวา้ง 2.50 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.15  เมตร

รางว ีคสล. กวา้งข้างละ

0.60 เมตร

ยาว 405.00 เมตร

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ ซ. 3  
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหก้ารสัญจร มีความสะดวก
 และปลอดภยั

ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
กวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ยาว 582.00 
เมตร

การสัญจรของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบระบายน้้า คสล. สาย
ปากน้้าปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 2 หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

88 เพื่อพฒันาถนนใหไ้ด้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์  -  - 449,000  -  - กองช่าง

มาตรฐาน และการ คอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. งบ อปท.
คมนาคมมีความปลอดภยั หนา  0.04  เมตร

ยาว  225.00 เมตร

89 เพื่อสร้างความปลอดภยั 1,000,000 1,000,000  -  -  - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท. งบ อปท. สาธารณะที่สว่างอย่าง

ประชาชน  -  -  -  - ทั่วถึง

90 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 120,000 กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

91 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  - 400,000  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

92 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  - 400,000  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

93 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  - 400,000  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
ถนนสายหมอเบี้ย-ปรือน้อย 
หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้้าปราณ-บ้านใหม่ ซอย 
2 (แยกซอยบ้านนายนพดล 
เกิดสมจิต) หมู่ 5

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
มีความสะดวก
ในการสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะทั้ง 5 หมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟา้ทางสาธารณะทั้ง
 5 หมู่บา้น

ถนนร้อยละ 70
 มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
ถนนสายปากน้้าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 46 หมู่ที่ 4

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
สายปากน้้าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 21 หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
ถนนสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ยอดเงิน sheet นี้ 10,454,000 11,651,300 24,341,400 15,291,400 2,171,000

จ้านวนโครงการ sheet นี้ 16 18 26 9 1



94 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 760,000 760,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท. งบ อปท.
ประชาชน

95 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 350,000 350,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท. งบ อปท.
ประชาชน

96 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 60,000 60,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท. งบ อปท.
ประชาชน

97 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 50,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

98 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 220,000  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

99 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 87,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากบ้านนางด่า ถึงทาง
แยกลงทะเล บ้านเขารอด
 หมู่ที่ 1

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากส่ีแยกปักสระ ถึงเขา
เจ้าแม่ หมู่ที่ 1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากบ้านนายจิรวัฒน์ 
ปานสง่า ถึงที่ดินของนาย
สมศักด์ิ หมู่ที่ 1

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ถึง
ที่นายพล ปานสง่า หมู่ที่ 1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า เส้น
เขารอด ซอย 3 หมู่ที่ 1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
สายหมอเบี้ย ซอยแยก
บ้านส่าอาง หมู่ 2

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 240,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

101 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 69,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

102 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 70,000  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

103 ขยายเขตไฟฟ้า เส้นข้าง เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 120,000  -  -  - กองช่าง

ครัวบ้านสวน หมู่ที่ 3 ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.

(เชื่อมของเก่า) ประชาชน
104 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 150,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
ซอยบุญช่วย หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าที่พัก
พนักงานส่วนต่าบลของ 
อบต.ปากน้่าปราณ (แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 32) ม. 3

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
ซอยหมอเบี้ย (ก่อนถึง
หมอเบี้ย ซ. 8) หมู่ที่ 2

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
ซอยบ้านนายยุทธนา 
ศาตร์แก้ว หมู่ 2

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

105 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 480,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

106 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 834,000  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

107 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 94,200  -  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

108 เพื่อสร้างความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 174,000  -  -  - กองช่าง

ในชีวติและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

109 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 66,000  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
สายปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 23 (กลาง
ซอย ข้างรีสอร์ท สยาม
ซันไลท)์ หมู่ 3

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  
เส้นปากน้่าปราณ-บ้าน
ใหม่ ซอย 8 (สุดซอยเชื่อม
เส้นเขาขวาง) หมู่ 3

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
แยกซอยปากน้่าปราณ-
เขากะโหลก ซ. 29 ม. 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
สายปากน้่าปราณ-บ้าน
ใหม่ ซอย 14 หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
เส้นนาห้วย-หนองบัว 
ซอยบ้านนางมาลัย สังข์
เพิ่ม หมู่ที่ 4

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

110 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 90,000  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

111 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 165,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

112 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

113 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

114 ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะ

เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 400,000  -  -  - กองช่าง
บริเวณโค้งร้านน้องแยม ถึง ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
แยกตาเอ๊ย หมู่ที่ ๒ ประชาชน

115 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 89,000  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
เส้นนาห้วย-หนองบัว 
ซอยบ้านนายสมคิด พลับ
ใหญ่ หมู่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
ซอยติดดุสิตารีสอร์ท ทาง
ทิศตะวันตก หมู่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะ เส้นปากน้่า
ปราณ-บ้านใหม่ ซอย 22 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ 5

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
สระน้่าบ้านช่องมอญ ถึง
บ้านคุณกล้วย หมู่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าแยก
 ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซ. 29/1 ม. 4

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

116 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  - 350,000  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

117 ขยายเขตไฟฟ้าทาง เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง
สาธารณะ สายทาง ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ปากน้่าปราณ-บ้านใหม่ ประชาชน

ซอย 3 หมู่ที่ ๕

118 เพื่อสร้างความปลอดภัย ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 1 เส้น 150,000  -  -  -  - กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ งบ อปท.
ประชาชน

119 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 25,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

120 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 27,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

ขยายเขตไฟฟ้า เข้าที่พัก
พนักงานส่วนต่าบลของ 
อบต.ปากน้่าปราณ (แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย ๒๘) หมู่ ๓

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

ขยายเขตประปา ซอย
บ้านนายอรรนพ ธรรม
เนียม หมู่ที่ 1

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ต้ังแต่เขารอด ซอย 2 
เลียบถนนทางหลวง
ถึงบา้นเจ้เงาะ หมู่ที่ 1

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะ สายทางเขา
รอด-วนอุทยาน ซอยแยก
บ้านนางด่า หมู่ที่ ๑

ประชาชนในซอย
ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน
การสัญจร

การสัญจรของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น



หน่วยงาน
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121 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 32,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

122 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 34,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

123 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 34,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

124 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 40,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

125 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้่าสะอาดใช้ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 44,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

126 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

ขยายเขตประปา เขา
ปกัสระ ซอย 1 (ต่อ
จากของเดิม)

ขยายเขตประปา เส้น
เขารอด ซอย 7 หมู่ 1

ขยายเขตประปา เส้น
เขารอด ซอย 9 หมู่ 1

ขยายเขตประปา เส้น
ศาลาหมู่บา้น ซอย
บา้นปา้ใหญ่ หมู่ที่ 1

ขยายเขตประปา เส้น
ศาลาหมู่บา้น แยก
ซอยบา้นผู้ใหญ่ไพรัช 
หมู่ที่ 1

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปา ถึง
ที่นายพล ปานสง่า 
หมู่ 1

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
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127 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

128 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

129 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 70,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

130 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 46,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

131 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 100,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

ขยายเขตประปา ให้กับ
บ้านพักราษฎร เชื่อมต่อ
ซอยบุญเชิด - ถนนสาย 
3168 หมู่ที่ 2

ขยายเขตประปา 
ซอยบา้นนายยุทธนา 
ศาตร์แก้ว หมู่ 2

ขยายเขตประปาให้กับ
บ้านพักราษฎรสายทาง
หลวง 3168  ตอน
ปราณบุรี-ปากน้่าปราณ 
(ซอยแยกบ้านอาว)ี ม.2

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปา เส้น
เขารอด ซอย 11 หมู่
 1

ขยายเขตประปา เส้น
บา้นนายมนตรี บญุ
สร้างหมู่ที่ 1

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
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132 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 92,800  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

133 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 100,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

134 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 150,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

135 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 228,000 228,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท. งบ อปท.

ขยายเขตประปา แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 23  (บ้าน
นายชัยณรงค์ เนตรสว่าง)
 หมู่ 3

ขยายเขตน้่าประปา เส้น
ปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 30 หมู่ 3

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปาเข้าที่พัก
พนักงานส่วนต่าบลของ 
อบต.ปากน้่าปราณ (แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 32) ม. 3

ขยายเขตประปา ซอยแยก
เส้นปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 32 (ข้าง
บ้านนายอาทิตย์ จันทร์
ทัดสว่าง) หมู่ 3

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
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136 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

137 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 136,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

138 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 96,800  -  -  -  - กองช่าง
งบ อปท.

139 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 210,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

140 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 116,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

141 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 110,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปาให้กับ
บ้านพักราษฎร ซอยแยก
ปากน้่าปราณ-บ้านใหม่ 
ข้างบ้านนายสมปอง 
หน่อทิม หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  
เส้นปากน้่าปราณ-บ้าน
ใหม่ ซอย 8 (สุดซอยเชื่อม
เส้นเขาขวาง) หมู่ 3

ขยายเขตประปา เส้น  
นาห้วย-หนองบัว ซอย 2
 หมู่ 4

ขยายเขตประปา แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 29/1 ม.4

ขยายเขตประปา แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 29 หมู่ 4

ขยายเขตประปาเส้น
ปากน้่าปราณ-บ้านใหม่ 
ซอย 14 หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
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142 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 33,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

143 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

144 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  -  -  -  -  - กองช่าง

145 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น  - 150,000  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

146 เพื่อให้ประชาชนมีน้่าสะอาดใช้ ขยายเขตน้่าประปา 1 เส้น 150,000  -  -  -  - กองช่าง

งบ อปท.

147 เพื่อพัฒนาให้ศาลาประชาคม 200,000  -  -  -  - ประชาชนร้อยละ 50 กองช่าง

มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น งบ อื่น ๆ มีความพึงพอใจ

 -  - 22,507,800 38,493,100 29,727,400 20,419,400 2,971,000  -  -  - รวม    147   โครงการ

ขยายเขตประปา เส้น  
ปากน้่าปราณ-บ้านใหม่ 
ซอย 12 หมู่ที่ ๔

ขยายเขตประปา เส้น  
นาห้วย-หนองบัว ซอย 7 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ 4

ขยายเขตประปา เข้าที่พัก
พนักงานส่วนต่าบลของ 
อบต.ปากน้่าปราณ (แยก
ซอยปากน้่าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย ๒๘) หมู่ ๓

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปา แยก
ซอยบ้านนางมาลัย สังข์
เพิ่ม หมู่ 4

ขยายเขตประปา แยก
ซอยบ้านนายสมคิด พลับ
ใหญ่ หมู่ 4

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนใน
ซอยร้อยละ 80
 มีน้่าประปาใช้

ประชาชนมีน้่าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนมีสถานที่ส่าหรับ
ออกก่าลังกาย และสันทนาการ

โครงการปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๕

ปูพื้นคอนกรีตลาน
อเนกประสงค์ศาลาประชาคม



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยอดเงิน sheet นี้ 5,084,800 3,606,000 0 0 0

จ่านวนโครงการ sheet นี้ 28 21 0 0 0

จ่านวนโครงการ 2.1 ทั้งหมด 60 63 44 19 4



ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

1 โครงการพฒันา เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความรู้ ผู้สูงอายุ 546 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุมีความรู้ความ ส านักงานปลัด

คุณภาพชีวติ ความเข้าใจปรับเปล่ียน ผู้ดูแล และประชาชนใน งบ อปท. งบ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจ ปรับ-เปล่ียน อบต.

ผู้สูงอาย,ุ ผู้พกิาร พฤติกรรมในการดูแล เขต อบต.ปากน้ าปราณ พงึพอใจ พฤติกรรมในการดูแล

และผู้ปวุยโรคเอดส์ สุขภาพอนามัยของตนเอง สุขภาพอนามัยของตนเอง

ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู ทั้งด้านโภชนาการการฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

2 โครงการประเพณี เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ผู้สูงอาย/ุผู้ดูแล เด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ วฒันธรรมประเพณี ส านักงานปลัด

วนัสงกรานต์และ ประเพณีของไทย และเยาวชน และ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ผู้เข้าร่วมโครงการ ของทอ้งถิ่นต าบลปากน้ า อบต.

วนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประชาชนในเขต อบต. พงึพอใจ ปราณ จะคงอยู่และสืบ

ปากน้ าปราณ ทอดต่อไปในอนาคต

3 โครงการต าบล เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพ คุณภาพชีวติของ 10,000 10,000  -  -  - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสามารถด ารงชีวติ ส านักงานปลัด

สุขภาวะ ชีวติของประชาชน ประชาชนดีขึ้น งบ อปท. งบ อปท. ครัวเรือนมีคุณภาพ ได้อย่างมีความสุข อบต.

ชีวติดีขึ้น

                          ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวถิีภมูิปญัญาไทย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาส่งเสริมรายได้และการผลิต

(ผ. 02) 



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการส่งเสริม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เด็กนักเรียนระดับ 10,000 10,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนมีความรู้และ ส านักงานปลัด

กระบวนการเรียนรู้ ของประเด็นการต้ังครรภใ์น ประถมศึกษาชั้น ป.5-6 งบ อปท. งบ อปท. ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนกัถึงการมคีวามสัมพนัธ์ อบต.

ในการปอูงกันและ วยัรุ่น โรงเรียนบา้นหนองบวั พงึพอใจ ระหวา่งเพศที่เหมาะสม

แก้ไขปญัหาการ และโรงเรียนบา้นปรือนอ้ย ชะลอการมีเพศสัมพนัธ์

ต้ังครรภไ์ม่พร้อมใน ก่อนวยัอันควร

วยัรุ่นอย่างมีส่วนร่วม

5 โครงการอบรม เพื่อแก้ปญัหาการวา่งงาน ประชาชนในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน ส านักงานปลัด

ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน และการประกอบ ต าบลปากน้ าปราณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ครัวเรือนมีคุณภาพ ผู้รับการอบรมฝึกอาชีพ อบต.

อาชีพของประชาชน อ าเภอปราณบรีุ จังหวดั ชีวติดีขึ้น สามารถน าความรู้ไปประกอบ

ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพได้

6 โครงการประชุม เพื่อพฒันาศักยภาพของ 1. ผู้สูงอายุในเขต อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุมีความรู้เร่ือง ส านักงานปลัด

สัมมนา "เร่ืองการ ผู้สูงอายุใหม้ีความรู้ความ ปากน้ าปราณ จ านวน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ผู้เข้าร่วมโครงการ การดูแลสุขภาพของ อบต.

ส่งเสริมและสนับสนุน เข้าใจในการดูแลสุขภาพ 446 คน พงึพอใจ ตนเองได้อย่างถูกต้อง

ทางวชิาการด้าน ตนเองอย่างถูกต้องและ

ผู้สูงอาย"ุ เหมาะสม

7 โครงการด้านการ เพื่อส่งเสริมบทบาท ประชาชนในพื้นที่  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๗๐ สถาบนัครอบครัวมี ส านักงานปลัด

พฒันาสตรีและ ภาวะผู้น าใหก้ับสตรี จ านวน 70 คน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ของกลุ่ม ความสุขมากขึ้น อบต.

ครอบครัว เปาูหมาย



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อเสริมศักยภาพ  - อาคารเรียนส าหรับ  - 1,000,000  -  -  - จ านวนหลัง ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ส านักงานปลัด

โรงเรียนผู้สูงอายุ การเข้าสังคมใหก้ับ ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ งบ อปท. ได้รับการพฒันาทาง อบต.

อบต.ปากน้ าปราณ ผู้สูงอายุ หลัง ร่างกายและจิตใจ

 - เพื่อยกระดับทางการ ส าหรับการก้าวเข้าสู่

ศึกษาใหก้ับผู้สูงอายุ ยุคดิจิตอล

 -  - 130,000 1,140,000 120,000 120,000 120,000  -   -   -

6 8 5 5 5

รวม   8   โครงการ



3.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า ประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไม่น้อยกวา่ 1. ท าให้พืชสมุนไพรที่มี กองส่งเสริม

สาธติผลิตภณัฑ์ ใหแ้ก่พชืสมุนไพรที่มีอยู่ใน ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า อยู่ในท้องถิ่นมีมูลค่าเพิ่ม การเกษตร

สมุนไพรไทย ทอ้งถิ่น ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั มากขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพและ จ านวน 30 คน 2. ประชาชนมีอาชีพ

สร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชน เสริมและสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ครอบครัว

2 โครงการเศรษฐกิจ 1. เพื่อส่งเสริมและสร้าง กลุ่มอาชีพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มอาชีพทั้ง 5 หมู่บา้น 1. กลุ่มอาชีพมีความ กองส่งเสริม

ชุมชน ความเข้มแข็งใหก้ับกลุ่ม ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เข้มแข็งและสามารถ การเกษตร

อาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ ปากน้ าปราณ ร้อยละ 60 พึ่งตนเองได้

2. เพื่อส่งเสริมและ จ านวน 30 คน 2. กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่ม

สนับสนุนแหล่งเงินทนุใหก้ับ มากขึ้น

กลุ่มอาชีพ

3 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และ เกษตรกร 10,000 10,000  -  -  - เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. เกษตรกรได้รับความรู้ กอง

และพฒันาผลผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆใหแ้ก่ ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน ส่งเสริม

สับปะรด เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั การปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้น การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี จ านวน 40 คน 2. เกษตรกรมีรายได้

รายได้เพิ่มขึ้นและลดต้นทนุ เพิ่มขึ้นและสามารถลด

การผลิตสับปะรด ต้นทุนการผลิตได้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

4 โครงการส่งเสริม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ เกษตรกร  -  - 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ เกษตรกรมีรายได้ กอง

การปลูกสับปะรด เกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า เพิ่มขึ้นและสามารถลด ส่งเสริม

ตามแนวปรัชญา แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั ต้นทุนการผลิตได้ การเกษตร

เศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน 40 คน

5 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และ เกษตรกร 10,000 10,000  - 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. เกษตรกรสามารถผลิต กอง

และพฒันาผลผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า มะม่วงให้ได้ตาม ส่งเสริม

มะม่วง มะม่วง ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั มาตรฐานการส่งออก การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพการ จ านวน 30 คน 2. เกษตรกรได้รับความรู้

ปลูกมะม่วงและลดต้นทนุใน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

การผลิต การผลิตมะม่วง

6 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และ เกษตรกร 10,000 10,000  - 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. เกษตรกรได้รับความรู้ กอง

และพฒันาผลผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า ความเข้าใจเร่ืองการใช้ ส่งเสริม

ถั่วลิสง ถั่วลิสงใหแ้ก่เกษตรกร ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี จ านวน 30 คน 2. มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ปลูก

รายได้เพิ่มขึ้นและลดต้นทนุ ถั่วลิสงต าบลปากน้ าปราณ

ในการผลิต ได้จ านวน 1 กลุ่ม และ

สมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท)

7 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และ เกษตรกร 10,000 10,000  - 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. เกษตรกรได้รับความรู้ กอง

และพฒันาผลผลิต เทคโนโลยีใหม่ในการปลูก ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน ส่งเสริม

มะพร้าว มะพร้าวใหแ้ก่เกษตรกร ปากน้ าปราณ            ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั การปลูกมะพร้าว การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมการปลูก จ านวน 20 คน 2. เกษตรกรสามารถน า

มะพร้าวและลดต้นทนุใน ความรู้ที่ได้มาปรับปรุง

การผลิต และเพิ่มผลผลิตมะพร้าว

8 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันา เกษตรกร 10,000 10,000  - 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. เกษตรกรได้รับความรู้ กอง

และพฒันาอาชีพ อาชีพการเล้ียงสัตวใ์ห้ ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน ส่งเสริม

การเล้ียงสัตว์ ทนัสมัยตลอดเวลา ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั การเล้ียงสัตว์ การเกษตร

2. เพื่อลดต้นทนุและ จ านวน 30 คน 2. เกษตรกรสามารถน า

ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงสัตว์ ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและ

ใหแ้ก่เกษตรกร ลดต้นทุนในการเล้ียงสัตว์

9 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันา ชาวประมงใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1. ชาวประมงได้รับ กอง

และพฒันาอาชีพ อาชีพการประมงใหท้นัสมัย พื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 70 มีการน า ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริม

ประมง ตลอดเวลา ปากน้ าปราณ ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติั ใหม่ๆ ในการท าประมง การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมใหช้าวประมง จ านวน 30 คน 2. ชาวประมงได้ทราบถึง

มีความรู้ในการท าประมงใน สถานการณ์ปัจจุบันใน

สถานการณ์ปจัจุบนั การท าประมง
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10 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อปอ้งกันและก าจัด สวนมะพร้าว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต้นมะพร้าวในพื้นที่ 1. สามารถควบคุมการ กอง

การเพาะเล้ียงแตน ศัตรูมะพร้าวที่ก าลังระบาด ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. อบต. ทั้ง 5 หมู่บา้นมี ระบาดของศัตรูมะพร้าว ส่งเสริม

เบยีนบราคอน ในพื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ ปากน้ าปราณ อัตราการรอดตาย ในระยะยาว การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมและปอ้งกัน  5 หมู่บา้น มากกวา่ร้อยละ 60 2. มะพร้าวที่ถูกแมลงเข้า

ก าจัดศัตรูมะพร้าวโดยชีววธิี ไปกัดกินท าลายสามารถ

ฟื้นตัวและให้ผลผลิตได้

อย่างต่อเนื่อง

11 โครงการส่งเสริม  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

และพฒันาอาชีพ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ส่งเสริม

การเกษตร

12 โครงการจัดงาน เพื่อใหก้ารสนับสนุน ใหก้ารสนับสนุน 100,000 100,000  -  -  - ชมรมผู้เล้ียงโคเนื้อ โค กอง

ประเพณีประกวด โครงการจัดงานประเพณี งบประมาณ งบ อปท. งบ อปท. นม ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม

สัตวจ์ังหวดั ประกวดสัตว ์และส่งเสริม จาก อบต. และเกษตรกรผู้ การเกษตร

ประจวบคีรีขันธ์ พฒันาการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์

การเล้ียงสัตว์ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 50 
คน

เกษตรผู้เล้ียงสัตว ์    
ร้อยละ 70

ผู้เข้ารับการอบรม ร้อย
ละ 100 น าไปสร้างเปน็
อาชีพเสริม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีอาชีพ
เสริมส าหรับสร้างรายได้
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งบประมาณ
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(บาท)

13 โครงการรณรงค์ 1. เพื่อควบคุมและปอ้งกัน สุนัขในเขตพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สุนัขในพื้นที่อบต. 1. สามารถป้องกันการ กอง

ปอ้งกันและควบคุม การระบาดของโรคพษิสุนัข องค์การบริหาร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ปากน้ าปราณร้อยละ 90 ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริม

โรคพษิสุนัขบา้ บา้ในพื้นที่ ส่วนต าบล ได้รับวคัซีนปอ้งกันโรค ในพื้นที่ได้ การเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ปากน้ าปราณ พษิสุนัขบา้ 2. ประชาชนมีความ

ใหสุ้นัขได้รับวคัซีนปอ้งกัน ทั้ง 5 หมู่บา้น ปลอดภัยจากโรคพิษ

โรคพษิสุนัขบา้อย่างต่อเนื่อง สุนัขบ้า

14 โครงการเดินตาม 1. เพื่อส่งเสริมการท า ประชาชน 10,000 10,000  - 10,000 10,000 ประชาชนที่เข้าร่วม 1. ประชาชนที่เข้าร่วม กอง

รอยพอ่ สู่วถิี การเกษตรตามแนว ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. โครงการมีความรู้ด้าน โครงการสามารถด ารงชีวิต ส่งเสริม

พอเพยีง พระราชด าริของ ปากน้ าปราณ ส่งเสริมการเกษตรตาม ตามแนวพระราชด าริของ การเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แนวพระราชด าริเพิ่มขึ้น พระบาทสมเด็จ

2. เพื่อส่งเสริมการลด ร้อยละ 70 พระเจ้าอยู่หัว

รายจ่าย และมีรายได้เสริม 2. ประชาชนที่เข้าร่วม

ใหก้ับครอบครัว โครงการสามารถลด

รายจ่ายและมีรายได้เสริม

ให้กับครอบครัว
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15 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันา ผลผลิตทางการ 5,000 5,000  - 5,000 5,000 ผู้จ าหน่ายผลผลิต 1. ผลผลิตทางการเกษตร กองส่งเสริม

และพฒันาผลผลิต ผลผลิตทางการเกษตรให้ เกษตรในพื้นที่ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ทางการเกษตรสามารถ เป็นที่ยอมรับของตลาด การเกษตร

ทางการเกษตร เปน็ที่ต้องการของตลาด อบต. ขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น 2. ท าให้ประชาชนผู้

2. เพื่อส่งเสริมการประกอบ ปากน้ าปราณ ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพมีรายได้

อาชีพและสร้างรายได้ใหแ้ก่ และขายผลผลิตทาง

ประชาชน การเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น

16 โครงการอนุรักษ์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีศูนย์เรียนรู้พนัธกุรรม 1. ประชาชนที่เข้าร่วม กอง

พนัธกุรรมพชือันเนื่อง ใหเ้ยาวชนประชาชน ใน ในพื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. พชืในทอ้งถิ่น โครงการได้แสดงความ ส่งเสริม

มาจากพระราชด าริ พื้นที่ได้ร่วมกันสนองพระราชด าริ ปากน้ าปราณ จงรักภักดีต่อสมเด็จ การเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตน- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 100 คน พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ราชสุดาฯ สยามบรม- สยามบรมราชกุมารี 2. มีแหล่งเรียน

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น

ใหเ้ปน็ศูนย์เรียนรู้พนัธกุรรม

พชืของทอ้งถิ่น

17 โครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมและ  - 20,000  - 20,000 20,000 ร้อยละ ๗๐ เกษตรกรได้รับ กองส่งเสริม

พฒันาอาชีพทางการ พฒันาอาชีพทางการ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ของกลุ่ม ความรู้และรู้จักน า การเกษตร

เกษตร เกษตรใหท้นัสมัย เปา้หมาย เทคโนโลยีใหม่ๆ

ตลอดเวลา มาท าการเกษตร

เกษตรกรใน
พื้นที่ อบต.
ปากน้ าปราณ 
จ านวน ๓๐ คน
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18 โครงการสัตวป์ลอด ๑. เพื่อควบคุมและปอ้งกัน สุนัขในเขตพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑. สามารถป้องกันการ กอง

โรคคนปลอดภยั การระบาดของโรคพษิ องค์การบริหาร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริม

จากโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขบา้บา้ในพื้นที่ ส่วนต าบล ในพื้นที่ได้ การเกษตร

๒. เพื่อส่งเสริมและ ปากน้ าปราณ ๒. ประชาชนมีความ

สนับสนุนใหสุ้นัขได้รับ ทั้ง ๕ หมู่บา้น ปลอดภัยจากโรคพิษ

วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ สุนัขบ้า

สุนัขบา้อย่างต่อเนื่อง

๑๙ โครงการส ารวจ เพื่อควบคุมจ านวนสุนัข สุนัขในเขตพื้นที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สุนัขในพื้นที่ อบต. สามารถป้องกันการ กอง

ข้อมูลจ านวนสัตว์ และปอ้งกันการระบาด องค์การบริหาร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ปากน้ าปราณ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริม

และขึ้นทะเบยีน ของโรคพษิสุนัขบา้ ส่วนต าบล ร้อยละ 70 ในพื้นที่ได้ การเกษตร

สัตวต์ามโครงการ ในเขตพื้นที่ อบต. ปากน้ าปราณ ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์

สัตวป์ลอดโรคคน ทั้ง ๕ หมู่บา้น

ปลอดภยัจากโรค

พษิสุนัขบา้
 -  - 250,000 270,000 115,000 190,000 190,000  -   -   -

16 17 10 17 17

รวม   19   โครงการ

สุนัขในพื้นที่อบต.ปากน้ า
ปราณร้อยละ ๙๐ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่สมดุล

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการเยี่ยมบา้น เพื่อดูแลผู้พกิาร/ทพุลภาพ 1. ผู้พกิาร/ทพุลภาพ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของผู้พิการ/  ได้ดูแลผู้พิการ/ทุพล กอง

เยี่ยมใจหว่งใยผู้ ผู้ปวุยติดเตียง และผู้สูงอายุ ผู้ปวุยติดเตียง ในเขต งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ทุพลภาพผู้ปุวยติดเตียง ภาพ ผู้ปุวยติดเตียง และ สาธารณสุข

พกิาร/ทพุลภาพ ที่มีสภาพปญัหาต่างๆ ทั้ง อบต.ปากน้้าปราณ และผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุที่มีสภาพปัญหา และ

ผู้ปวุยติดเตียง และ ร่างกายและจิตใจ 2. ผู้สูงอายุ อายุ 80 ปี เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งได้รับ ต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่ิงแวดล้อม

ผู้สูงอายุ ขึ้นไป ในเขต อบต. ค้าแนะน้าเร่ืองการดูแล

ปากน้้าปราณ สุขภาพ

2 โครงการปอูงกัน เพื่อใหเ้ยาวชนเกิดความรู้ นักเรียนระดับประถม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนที่เข้ารับการ นักเรียนเกิดความรู้ กอง

และแก้ไขปญัหา ความเข้าใจ และค่านิยมที่ ศึกษาปทีี่ 5-6 โรงเรียน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. อบรมร้อยละ 90 มีความ ความเข้าใจและค่านิยมที่ สาธารณสุข

การต้ังครรภก์่อน ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและ บา้นหนองบวัและ รู้เร่ืองเกี่ยวกับความรัก ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก และ

วยัอันควร เพศสัมพนัธ์ โรงเรียนบา้นปรือน้อย และเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และเพศสัมพันธ์ ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอบรม เพื่อใหเ้ยาวชนได้เกิด - นักเรียนโรงเรียนบา้น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักเรียนที่เข้ารับการ กอง

เยาวชนรุ่นใหม่ ความรู้ความเข้าใจเชื้อเอดส์ ปรือน้อย ชั้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ที่รับการอบรมมีความรู้ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุข

สดใสหา่งไกลเอดส์ และสามารถปอูงกันการติด ประถมศึกษาปทีี่ 4,5,6 เร่ืองเอดส์เพิ่มมากขึ้น เชื้อเอดส์ และสามารถ และ

เชื้อเอดส์ - นักเรียนโรงเรียนบา้น ปูองกันการติดเชื้อเอดส์ ส่ิงแวดล้อม

หนองบวั ชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 4,5,6

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผ. 02) 
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4 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัด สัมมนา ศึกษาดูงาน 250,000 250,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของแกนน้า กลุ่มแกนน้าด้านสุขภาพ กอง

ของแกนน้าสุขภาพ แก่กลุ่มแกนน้าด้านสุขภาพ ใหก้ับกลุ่มแกนน้าด้าน งบ อปท. งบ อปท. ด้านสุขภาพ ได้รับความรู้ (อสม.) ได้รับความรู้และ สาธารณสุข

(อสม./ผู้น้าหมู่บา้น) สุขภาพ การดูแลประชาชน ประสบการณ์มา และ

ปรับใช้พัฒนาท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อม

5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ จัด สัมมนา ศึกษาดูงาน  -  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของแกนน้า กลุ่มแกนน้าด้านสุขภาพ กอง

แก่กลุ่มแกนน้าด้านสุขภาพ ใหก้ับกลุ่มแกนน้าด้าน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ด้านสุขภาพ ได้รับความรู้ (อสม.) ได้รับความรู้และ สาธารณสุข

อบต.ปากน้้าปราณ สุขภาพ อบต. การดูแลประชาชน ประสบการณ์มาใช้ในพื้นที่ และ

ปากน้้าปราณ ส่ิงแวดล้อม

ปรับใช้พัฒนาท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการแข่งขันกีฬา 1. เพื่อเปน็การส่งเสริม เยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 เยาวชนและ เยาวชนหันมาสนใจ กอง

ฟตุซอลต้านยาเสพ เยาวชนใหห้นัมาสนใจการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนใช้เวลาว่างให้ การเล่นกีฬามากขึ้น ใช้ สาธารณสุข

ติด เล่นกีฬา ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ เกิดประโยชน์หันมาออก เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ

ประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด ก้าลังกายเพิ่มมากขึ้น ห่างไกลยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม

โครงการพฒันา
เครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพและปอูงกัน
โรค และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของ
อาสาสมัครแกนน้า
สุขภาพ อบต.ปากน้้า
ปราณ
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7 โครงการการเรียน เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบา้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนที่เข้าร่วม เด็กนักเรียนมีความรู้ กอง

การสอนเร่ืองการ หา่งไกลยาเสพติดมีความรู้ หนองบวั ประถมศึกษา งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. โครงการมีความรู้เร่ือง ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติด สาธารณสุข

ปอูงกันและแก้ไข ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติด ปทีี่ 5 และ 6 ยาเสพติด โทษพิษภัยของ รู้ถึงโทษพิษภัยของยา และ

ปญัหายาเสพติดแก่ รู้ถึงโทษพษิภยัของ ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เสพติด และสามารถ ส่ิงแวดล้อม

นักเรียนโรงเรียน ยาเสพติด และสามารถ ร้อยละ 90 ปฏิเสธการถูกชักจูงจาก

บา้นหนองบวั ปฏเิสธการถูกชักจูงจากผู้ค้า ผู้ค้ายาเสพติดได้ ไม่ตก

(D.A.R.E.) ยาเสพติดได้ไม่ตกเปน็ทาส เป็นทาสของยาเสพติด

ของยาเสพติด

8 โครงการการเรียน เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบา้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนที่เข้าร่วม เด็กนักเรียนมีความรู้ กอง

การสอนเร่ืองการ หา่งไกลยาเสพติดมีความรู้ ปรือน้อย ประถมศึกษา งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. โครงการมีความรู้เร่ือง ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติด สาธารณสุข

ปอูงกันและแก้ไข ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติด ปทีี่ 5 และ 6 ยาเสพติด โทษพิษภัยของ รู้ถึงโทษพิษภัยของยา และ

ปญัหายาเสพติดแก่ รู้ถึงโทษพษิภยัของ ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เสพติด และสามารถ ส่ิงแวดล้อม

นักเรียนโรงเรียน ยาเสพติด และสามารถ ร้อยละ 90 ปฏิเสธการถูกชักจูงจาก

บา้นปรือน้อย ปฏเิสธการถูกชักจูงจากผู้ค้า ผู้ค้ายาเสพติดได้ ไม่ตก

(D.A.R.E.) ยาเสพติดได้ไม่ตกเปน็ทาส เป็นทาสของยาเสพติด

ของยาเสพติด

9 โครงการ อบต. เพื่อส่งเสริมให ้อบต. ตรวจ/ค้นหาสารเสพติด 5,000 5,000  -  -  - พนักงาน ร้อยละ 100 อบต.ปากน้้าปราณ เป็นหน่วย กอง

ปากน้้าปราณ ปลอด ปากน้้าปราณ เปน็หน่วยงาน ในร่างกายของพนักงาน งบ อปท. งบ อปท. ปลอดสารเสพติด งานสีขาว ปลอดสารเสพติด สาธารณสุข

สารเสพติด สีขาว ปลอดสารเสพติด และ

ส่ิงแวดล้อม
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10 โครงการปอูงกัน เพื่อช่วยเหลือและพฒันา ประชาชนผู้เข้ารับการ 50,000 50,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของผู้ผ่าน สามารถขับเคล่ือน กอง

และแก้ไขปญัหายา คุณภาพชีวติผู้ผ่านการ บ้าบดัฟื้นฟ ูในเขต งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ การบ้าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา การด้าเนินงานปูองกัน สาธารณสุข

เสพติด กิจกรรม บ้าบดัรักษายาเสพติดให้ องค์การบริหารส่วน เสพติดเลิกเสพยาเป็นคน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

ส่งเสริมการบ้าบดั เปน็ไปตามนโยบายของ ต้าบลปากน้้าปราณ ดีคืนสู่สังคม ในพื้นที่ได้อย่างมี ส่ิงแวดล้อม

ฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด รัฐบาล ประสิทธิภาพ

11 โครงการปอูงกัน เพื่อช่วยเหลือและพฒันา ประชาชนผู้ผ่านการ 25,000 25,000  -  -  - ร้อยละ 70ของผู้ผ่าน สามารถขับเคล่ือน กอง

และแก้ไขปญัหายา คุณภาพชีวติผู้เข้ารับการ บ้าบดัฟื้นฟ ูในเขต งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ การบ้าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา การด้าเนินงานปูองกัน สาธารณสุข

เสพติด กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพที่ปฏบิติัให้ องค์การบริหารส่วน เสพติดมีอาชีพหรืออาชีพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

ส่งเสริมการ เปน็ไปตามนโยบายของ ต้าบลปากน้้าปราณ เสริมที่สามารถจุนเจือ ในพื้นที่ได้อย่างมี ส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรมอาชีพ รัฐบาล ครอบครัวได้ ประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่ผู้ผ่านการ

บ้าบดัฟื้นฟู

12 โครงการจัด เพื่อใหป้ระชาชนมี ลดปริมาณขยะที่น้าไป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ปริมาณขยะ เพื่อให้ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

กิจกรรมผ้าปาุขยะรี จิตส้านึกในการคัดแยกขยะ ก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัด งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ที่น้าไปก้าจัดมีปริมาณลด ในการคัดแยกขยะและ สาธารณสุข

ไซเคิล และรักษาส่ิงแวดล้อมใน ขยะมูลฝอยรวม เขต 1 น้อยลง รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน และ

ชุมชนและลดปริมาณขยะ ประจวบคีรีขันธ์ และลดปริมาณขยะ ส่ิงแวดล้อม
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13 โครงการขยะรีไซเคิล เพื่อใหป้ระชาชนมี ลดปริมาณขยะที่น้าไป 10,000 10,000  -  -  - ร้อยละ 60 ปริมาณขยะ เพื่อให้ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

แลกไข่ จิตส้านึกในการคัดแยกขยะ ก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัด งบ อปท. งบ อปท. ที่น้าไปก้าจัดมีปริมาณลด ในการคัดแยกขยะและ สาธารณสุข

และรักษาส่ิงแวดล้อมใน ขยะมูลฝอยรวม เขต 1 น้อยลง รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน และ

ชุมชนและลดปริมาณขยะ ประจวบคีรีขันธ์ และลดปริมาณขยะ ส่ิงแวดล้อม

14 โครงการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จัก จัดกิจกรรม 20,000 20,000  -  -  - ร้อยละ 10 ประชาชนรู้จักการออก กอง

เพื่อสุขภาพ การออกก้าลังกาย และการ จ้านวน 1 คร้ัง งบ อปท. งบ อปท. ของประชาชน ก้าลังกาย และการลด สาธารณสุข

"Paknampran Bike ลดมลพษิด้วยการปั่นจักรยาน มลพิษด้วยการปั่นจักรยาน และ

for Health" ส่ิงแวดล้อม

15 โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่ อบรมใหค้วามรู้ด้าน 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของคณะ คณะกรรมการบริหาร กอง

ความรู้ และสร้าง คณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการ งบ อปท. งบ อปท. กรรมการบริหารจัดการ จัดการขยะมูลฝอยมีความรู้ สาธารณสุข

กระบวนการเรียนรู้ จัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย ทั้ง 5 สามารถน้ามาบริหารจัดการ และ

แบบมีส่วนร่วมการ หมู่บ้าน ในหมู่บ้านของตนเองได้ ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

16 โครงการบ้าบดัน้้าเสีย ประชาชนมีความรู้และวธิี จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนให้ความ กอง

ด้วยสารชีวภาพ การบ้าบดัน้้าเสียใน การใช้สารชีวภาพ หรือ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. มีความรู้เร่ืองการบ้าบัด ส้าคัญเร่ืองการบ้าบัด สาธารณสุข

ครัวเรือน  EM BALL ในการบ้าบดั น้้าเสียในครัวเรือน น้้าเสียในครัวเรือน และ

น้้าเสียในครัวเรือน ส่ิงแวดล้อม
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17 โครงการจ้างเหมา เพื่อพฒันาปรับปรุงการ พื้นที่เขตองค์การบริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% ของพื้นที่ อบต.ปากน้้าปราณ กอง

ประชาชน บริหารจัดการขององค์การ บริเวณชายหาดและถนน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. บริเวณชายหาดและถนน สามารถลดภาระต้นทุน สาธารณสุข

ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ บริหารส่วนต้าบลปากน้้า เลียบชายหาดตลอดแนว เลียบชายหาดตลอดแนว ค่าใช-้จ่ายด้านการ และ

วา่งงานรักษาความ ปราณ ใช้จ่ายงบประมาณ มีความสะอาด มีความสะอาด บริการและสวัสดิการ ส่ิงแวดล้อม

สะอาดและความเปน็ ด้านบริการสาธารณะอย่าง ต่างๆได้ตามที่กฏหมาย

ระเบยีบเรียบร้อยของ ประหยัด ลดภาวะการลงทนุ ก้าหนด

บา้นเมือง และด้านสวสัดิการต่างๆ

18 โครงการพฒันา สร้างวนิัยคนในชาติใน 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 ร้อยละ 80 ของพื้นที่แต่ คนในชาติมีวินัยใน กอง

หมู่บา้นใหน้่าอยู่น่า การรักษาความสะอาดของ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ละหมู่บ้านมีความสะอาด การรักษาความสะอาด สาธารณสุข

มอง บา้นเมือง ทิ้งขยะใหถู้กที่ถูก ของบ้านเมืองทิ้งขยะให้ และ

ทาง ลดปริมาณขยะใน ถูกที่ถูกทาง ลดปริมาณ ส่ิงแวดล้อม

ชีวติประจ้าวนัรวมถึง ขยะในชีวิตประจ้าวัน

ส่งเสริมการน้าขยะกลับมา รวมถึงส่งเสริมการน้า

ใช้ประโยชน์ ขยะกลับมาใช้ประโยชน์

19 โครงการพฒันา เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน ประชาชนและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 พื้นที่ที่ ประชาชนและตระหนักถึง กอง

และอนุรักษ์ ผู้ประกอบการร้านค้ารีสอร์ท ผู้ประกอบการ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ได้มีการพัฒนาท้าความ ผลกระทบที่เกิดจากการ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม และโรงแรมรู้คุณค่าของ ร้านค้ารีสอร์ท-โรงแรม สะอาดมีความสะอาด เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม และ

ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึง จ้านวน 250 คน ได้เป็นตัวอย่างหรือ ส่ิงแวดล้อม

ผลกระทบที่เกิดจากการ แบบอย่างที่ดีให้เยาวชน

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตาม
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20 โครงการอบรมให้ ประชาชนมีความรู้และวธิี จัดอบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000  -  -  - ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนให้ความ กอง

ความรู้เร่ืองการบ้าบดั การบ้าบดัน้้าเสียใน เร่ืองการบ้าบดัน้้าเสีย งบ อปท. งบ อปท. มีความรู้เร่ืองการบ้าบัด ส้าคัญเร่ืองการบ้าบัด สาธารณสุข

น้้าเสียในครัวเรือน ครัวเรือน ในครัวเรือน น้้าเสียในครัวเรือน น้้าเสียในครัวเรือน และ

ส่ิงแวดล้อม

21 โครงการให้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 2,000 2,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

ความรู้เร่ืองโรค เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่ที่ 1 งบ อปท. งบ อปท. ประชากรหมู่ที่ 1 ไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ใหก้ับประชาชนใน ในชุมชนและสามารถปอูงกัน บา้นทา่ลาดกระดาน เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

บา้นทา่ลาดกระดาน

22 โครงการให้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 2,000 2,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

ความรู้เร่ืองโรค เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่ที่ 2 งบ อปท. งบ อปท. ประชากรหมู่ที่ 2 ไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ใหก้ับประชาชนใน ในชุมชนและสามารถปอูงกัน บา้นปากน้้าปราณ เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

บา้นปากน้้าปราณ

23 โครงการให้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 2,000 2,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

ความรู้เร่ืองโรค เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่ที่ 3 งบ อปท. งบ อปท. ประชากรหมู่ที่ 3 ไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ใหก้ับประชาชนใน ในชุมชนและสามารถปอูงกัน บา้นปรือน้อย เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

หมู่บา้น หมู่ที่ 3 ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

บา้นปรือน้อย
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24 โครงการใหค้วามรู้เร่ือง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 2,000 2,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

โรคใหก้ับประชาชน เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่ที่ 4 งบ อปท. งบ อปท. ประชากรหมู่ที่ 4 ไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ในชุมชนและสามารถปอูงกัน บา้นหนองบวั เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

บา้นหนองบวั ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

25 โครงการให้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 2,000 2,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

ความรู้เร่ืองโรค เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่ที่ 5 งบ อปท. งบ อปท. ประชากรหมู่ที่ 5 ไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ใหก้ับประชาชนใน ในชุมชนและสามารถปอูงกัน านสุขสวสัด์ิ เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

หมู่บา้น หมู่ที่ 5 ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

บา้นสุขสวสัด์ิ

26 โครงการจัดท้าปาูย เพื่อใหป้ระชาชนได้ ประชาชน 5 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของประชากร ประชาชนในชุมชน ได้ กอง

ประชาสัมพนัธ์ ตระหนักถึงสาเหตุของโรค งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ทราบข้อมูลข่าวสารของ ตระหนักถึงอันตรายของ สาธารณสุข

รณรงค์ปอูงกันและ การปอูงกันและระงับ การเกิดโรคและได้ โรคติดต่อ สามารถปูองกัน และ

ระงับโรคติดต่อ โรคติดต่อ ตระหนักและให้ความ และระงับโรคติดต่อได้ ส่ิงแวดล้อม

ร่วมมือในการปูองกัน

และควบคุมโรค

27 จัดกิจกรรมให้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 5 10,000 10,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

ความรู้เร่ืองโรค เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่บา้น งบ อปท. งบ อปท. ประชากรทั้งหมดไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ใหก้ับประชาชนใน ในชุมชนและสามารถปอูงกัน เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

หมู่บา้น ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม
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28 โครงการรณรงค์วนั เพื่อใหเ้ยาวชนได้เกิด นักเรียนภายในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 นักเรียนได้ นักเรียนที่เข้ารับการ กอง

เอดส์โลก ความรู้ความเข้าใจเชื้อเอดส์ อบต.ปากน้้าปราณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ความรู้จากบอร์ดให้ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุข

และสามารถปอูงกันการติด ความรู้เร่ืองเอดส์เนื่องใน เชื้อเอดส์ และสามารถ และ

เชื้อเอดส์ วันเอดส์โลก ปูองกันการติดเชื้อเอดส์ ส่ิงแวดล้อม

29 โครงการเฝูาระวงั เพื่อลดปญัหาการแพร่ ออกส้ารวจ ทกุ 3 เดือน 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 ออกส้ารวจ ร้อยละ 100 การแพร่ระบาดของโรค กอง

ปอูงกันและควบคุม ระบาดของโรคไข้เลือดออก งบกองทุน งบกองทุน งบกองทุน งบกองทุน งบกองทุน ไข้เลือดออกลดลง สาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ของประชาชนทั้ง 5 หมู่บา้น หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน และ

สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

30 โครงการจ้างเหมาผลิต เพื่อลดปญัหาถังขยะล้ม และ จ้างเหมาผลิตที่วางถัง 100,000 100,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ถังขยะมีความเป็นระเบียบ กอง

ที่ต้ังวางถังขยะมูลฝอย น้้าขังในถังขยะ ขยะขนาด 70 x 190 งบ อปท. งบ อปท. ประชาชนมีความ เรียบร้อย สาธารณสุข

แบบมีหลังคา พงึพอใจ และ

จ้านวน 20 ชุด ส่ิงแวดล้อม

31 นักรียนมีจิตส้านึกใน  -  - 15,000 15,000 15,000 กอง

การคัดแยกขยะและ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. สาธารณสุข

รักษาส่ิงแวดล้อมใน และ

ชุมชนและลดปริมาณ ส่ิงแวดล้อม

ขยะ

โครงการใหค้วามรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะ
และการประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษวสัดุเหลือใช้

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บา้นปรือน้อย และ
โรงเรียนบา้นหนองบวั

ปริมาณขยะที่น้าไป
ก้าจัดลดลง ร้อยละ 
๔๐

ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การคัดแยกขยะและ
รักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนและลดปริมาณขยะ
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32 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเปน็การส่งเสริม เยาวชนและประชาชน  - 70,000 70,000 70,000 70,000 เยาวชน ร้อยละ เยาวชนหนัมาสนใจ กอง

เพื่อสุขภาพ เยาวชนใหห้นัมาสนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ๕๐ หนัมาเล่น การเล่นกีฬามากขึ้น สาธารณสุข

" Paknumpran Cup " การเล่นกีฬา ใช้เวลา กีฬา ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ และ

ใหเ้ปน็ประโยชน์หา่ง ประโยชน์หา่งไกล ส่ิงแวดล้อม

ไกลยาเสพติด ยาเสพติด

33 โครงการจัดท้าธนาคาร เพื่อใหป้ระชาชนมีจิต ลดปริมาณขยะที่น้าไป  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะที่ ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

ขยะใบไม้เปน็ปุ๋ยหมัก ส้านึกในการคัดแยกขยะ ก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัดขยะ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. น้าไปก้าจัด ในการคัดแยกขยะ สาธารณสุข

เพื่อเปน็ศูนย์เรียนรู้แก่ และรักษาส่ิงแวดล้อม มูลฝอยรวม เขต ๑ ลดลง ร้อยละ และรักษาส่ิงแวด และ

ประชาชน ในชุมชนและลด ประจวบคีรีขันธ์ ๔๐ ล้อมในชุมชนและลด ส่ิงแวดล้อม

ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ

34 โครงการตามแนวทาง เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ประชาชนในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

พระราชด้าริด้าน รู้เร่ืองโรคที่อาจเกิดการ ทั้ง ๕ หมู่บา้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ๗๐ มีสุขภาพ ที่ดีขึ้นและหนัมาใส่ สาธารณสุข

สาธารณสุข ระบาดในชุมชนและ ที่ดีขึ้น ใจการดูแลรักษาโรค และ

สามารถปอูงกันตนเอง ประจ้าตัวมากขึ้น ส่ิงแวดล้อม

และคนในครอบครัวได้

35 โครงการธนาคารขยะ นักรียนมีจิตส้านึกใน ลดปริมาณขยะที่น้าไป  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะที่น้า นักเรียนมีจิตส้านึก กอง

รีไซเคิลโรงเรียนบา้น การคัดแยกขยะและ ก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัดขยะ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ไปก้าจัดลดลง ในการคัดแยกขยะ สาธารณสุข

หนองบวั รักษาส่ิงแวดล้อมใน มูลฝอยรวม เขต ๑ ร้อยละ ๔๐ และรักษาส่ิงแวด และ

ชุมชนและลดปริมาณ ประจวบคีรีขันธ์ ล้อมในชุมชนและ ส่ิงแวดล้อม

ขยะ ลดปริมาณขยะ
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36 โครงการปั่น ปลูก เพื่อใหป้ระชาชนมี ลดปริมาณขยะที่น้าไป  - 10,000  - 10,000 10,000 ปริมาณขยะที่ ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

ปล่อย เก็บ จิตส้านึกรักษา ก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัดขยะ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. น้าไปก้าจัด รักษาส่ิงแวดล้อมใน สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน มูลฝอยรวม เขต ๑ ลดลง ร้อยละ ชุมชนและลด และ

และลดปริมาณขยะ ประจวบคีรีขันธ์ ๔๐ ปริมาณขยะ ส่ิงแวดล้อม

37 โครงการวนัรักต้นไม้ เพื่อใหป้ระชาชนมีจิต ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่  - 5,000  - 5,000 5,000 พื้นที่สีเขียว ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

ประจ้าปขีองชาติ ส้านึกรักษาทรัพยากร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เพิ่มขึ้น ร้อยละ รักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข

ธรรมชาติและ ๒๐ ในชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

38 โครงการเฝูาระวงั เพื่อเฝูาระวงั ปอูงกันและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.  -  -  -  -  - ร้อยละ 90 เด็กเล็กใน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กอง

ปอูงกันและควบคุม ควบคุมโรคมือเทา้ปากใน ปากน้้าปราณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. เด็กเล็กอบต.ปากน้้าปราณ สาธารณสุข

โรคมือ เทา้ ปากใน ศพด. อบต.ปากน้้าปราณ ปากน้้าปราณ ไม่เป็นโรค ไม่ปุวยเป็นโรคมือเท้า ปาก และ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มือเท้าปาก ส่ิงแวดล้อม

อบต.ปากน้้าปราณ

39 โครงการก่อสร้างบอ่ เพื่อท้าการบ้าบดัน้้าเสีย บอ่บ้าบดัน้้าเสีย  -  -  - 20,000,000  - จ้านวนแห่ง น้้าเสียภายในชุมชน กองช่าง

บ้าบดัน้้าเสีย อบต. ภายในชุมชนก่อนปล่อยน้้า จ้านวน 1 แหง่ งบ อื่นๆ ได้รับการบ้าบดัน้้าเสีย

ปากน้้าปราณ ลงสู่แม่น้้า ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้้า

40 ออกตรวจปลีะ 1 คร้ัง  -  - 50,000 50,000 50,000 กอง

งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการสุขาภบิาล
อาหาร

เพื่อตรวจสอบสถาน
ประกอบการอาหารและ
ส่งเสริมใหป้ฏบิติัตาม
ข้อก้าหนดสุขาภบิาลอาหาร

สถานประกอบการ
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ตามข้อก้าหนด

สถานประกอบการ
อาหารในเขตพื้นที่ถูก
สุขลักษณะตาม
มาตรฐานสากล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

41 โครงการปฏบิติังาน ประชาชนภายในเขต 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 กอง

สาธารณสุขของอาสา- อบต.ปากน้้าปราณ มี งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. สาธารณสุข

สมัครสาธารณสุขในเขต สุขภาพแข็งแรง การ และ

อบต.ปากน้้าปราณ เจ็บปวุยของประชาชน ส่ิงแวดล้อม

ลดน้อยลง

42 เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน พนักงานจ้านวน 80 คน  -  - 5,000 5,000 5,000 พนักงานตระหนักถึง กอง

พนักงานรู้คุณค่าของ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ปญัหาส่ิงแวดล้อม และ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึง เปน็ตัวอย่างที่ดีแก่ และ

ผลกระทบที่เกิดจากการ ประชาชนที่เข้ามาใน ส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ส้านักงาน

43 เพื่อใหผู้้น้าหมู่บา้นมีความรู้ ประชาชนทกุกลุ่มวยั 5  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้ กอง

เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด หมู่บา้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ประชากรทั้งหมดไม่ปุวย เร่ืองโรคที่อาจเกิดการระบาด สาธารณสุข

ในชุมชนและสามารถปอูงกัน เป็นโรคที่ต้องเฝูาระวัง ในชุมชนและสามารถปูองกัน และ

ตนเองและคนในครอบครัวได้ ตนเองและคนในครอบครัวได้ ส่ิงแวดล้อม

 -  - 1,457,000 1,622,000 1,292,000 21,307,000 1,307,000  -   -   -

31 36 24 27 26

โครงการใหค้วามรู้
เร่ืองโรคอุบติัการณ์
ใหม่แก่ผู้น้าหมู่บา้น 
แกนน้าด้าน
สุขภาพ และ
ประชาชนทั้ง 5 
หมู่บา้น

รวม  43   โครงการ

โครงการเปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยริเร่ิม 
paperless ใน
ส้านักงาน อบต
.ปากน้้าปราณ

ส้านักงานไร้ถังขยะ 
ร้อยละ 100

ประชาชนร้อยละ 70 
ได้รับบริการด้านสุขภาพ
จาก อสม. อย่างทั่วถึง

เพื่ออุดหนุนโครงการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขของ อสม.ในเขต 
อบต.ปากน้้าปราณ โดยจัดสรร
เป็นค่าด้าเนินงานของ อสม. 
หมู่บ้านละ 7,500 บาท

การปฏิบัติงานของ อสม. มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



4.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการปนัความรู้ เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน นักเรียนชั้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนที่เข้าร่วม เยาวชนได้มีส่วนร่วม กอง

สู่เยาวชนเพื่อ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน ประถมศึกษา งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. โครงการมีความรู้ด้าน ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม

พทิกัษส่ิ์งแวดล้อม การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและ ปทีี่ 5 และ 6 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

อบต.ปากน้้าปราณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

2 โครงการก่อสร้าง เพื่อสร้างโรงเรือนใช้เปน็ โรงเรือน จ้านวน  - 300,000  -  -  - จ้านวนหลัง อบต.ปากน้้าปราณ มี กอง

โรงเรือนเพาะช้า สถานที่อนุบาลต้นไม้และ ๑ หลัง งบ อปท. สถานที่อนุบาลต้นไม้ ส่งเสริม

เพาะต้นกล้า ส้าหรับใช้ตกแต่งลาน การเกษตร

3 โครงการปล่อย เพื่อส่งเสริมและสร้าง แหล่งน้้าธรรมชาติ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปริมาณสัตว์น้้าในแหล่งน้้า ประชาชนมีจิตส้านึก กอง

พนัธุสั์ตวน์้้าในแหล่ง จิตส้านึกใหป้ระชาชนในการ ที่เปน็พื้นที่ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ธรรมชาติเพิ่มจ้านวนขึ้น ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม

น้้าธรรมชาติ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร

4 โครงการใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนที่ได้รับความรู้ ประชาชนเห็น กอง

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เหน็ความส้าคัญของการ พื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เห็นความส้าคัญของการ ความส้าคัญของการ ส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อมและ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ปากน้้าปราณ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

5 โครงการใหค้วามรู้ เพื่อใหค้วามรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรใน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เกษตรกรที่ได้รับความรู้ เกษตรกรเห็นความส้าคัญ กอง

การท้าการเกษตร โดยการท้าการเกษตรโดยไม่ พื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เห็นความส้าคัญของการ ของการอนุรักษ์ ส่งเสริม

ใหเ้ปน็มิตรกับ ท้าลายสภาพแวดล้อม ปากน้้าปราณ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)



ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

6 โครงการปลูกปา่ต้นไม้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน พื้นที่องค์การ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณพื้นที่สีเขียวเพิ่ม ประชาชนมีความ กอง

เฉลิมพระเกียรติ เข้าใจและส้านึกในพระ บริหารส่วนต้าบล งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. จ้านวนขึ้น เข้าใจและส้านึกในพระ ส่งเสริม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ มหากรุณาธคุิณฯ และมี ปากน้้าปราณ มหากรุณาธิคุณฯ และมี การเกษตร

จิตส้านึกในความ จิตส้านึกในความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนั จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์ พระมหากษัตริย์

7 เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร เกษตรกรใน  -  - 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรที่ได้รับความรู้ เกษตรกรเห็นความส้าคัญ กอง

ปลูกพชืบ้ารุงดินแทนการใช้ พื้นที่ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เห็นความส้าคัญของการ ของการอนุรักษ์ ส่งเสริม

สารเคมี ปากน้้าปราณ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

8 โครงการปลูกปา่เฉลิม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี พื้นที่องค์การบริหาร  - 3,000 3,000 3,000 3,000 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชนเห็นความ กอง

พระเกียรติ "ทอ้งถิ่น จิตส้านึกรักทรัพยากร ส่วนต้าบล งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 20 ส้าคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริม

สร้างปา่ รักษน์้้า" ธรรมชาติ ปากน้้าปราณ ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

9 โครงการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนในพื้นที่  - 10,000 10,000 53,000 10,000 ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่ม ประชาชนเห็นความ กอง

ส่ิงแวดล้อมและ เหน็ความส้าคัญของการ อบต.ปากน้้าปราณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เปา้หมาย ส้าคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม จ้านวน ๗๐ คน ส่ิงแวดล้อมและ การเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

 -  - 40,000 353,000 63,000 106,000 63,000  -   -   -

5 8 8 8 8

รวม  9   โครงการ

โครงการปรับปรุง
บา้รุงดินตามแนว
พระราชด้าริ



ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม คุณภาพตามวถิีภมูิปญัญาไทย

1 โครงการจัดซ้ือส่ือ เพื่อใหเ้ด็กได้เกิด นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก 448,000 448,000 448,000 448,000 448,000 ร้อยละ 90 ของนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอน พฒันาการครอบคลุมทั้ง 4 เล็กองค์การบริหารส่วน งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กองค์การบริหาร เด็กเล็ก

และวสัดุอุปกรณ์ ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน ต้าบลปากน้้าปราณ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ องค์การบริหารส่วน ส่วนต้าบลปากน้้าปราณ อบต.

ทางการศึกษา อารมณ์ ด้านสังคม และด้าน จ้านวน 80 คน มีส่ือการ ต้าบลปากน้้าปราณเกิด มีแบบเรียนและอุปกรณ์ ปากน้้าปราณ

สติปญัญา เรียนการสอน แบบเรียน การเรียนรู้ในกิจกรรมการ การเรียนการสอนใช้ใน

และอุปกรณ์การเรียน เรียนการสอนและมี กิจกรรมการเรียนการ

การสอนใช้ในกิจกรรม พัฒนาการที่สมวยั สอนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนอย่าง

เหมาะสม

2 โครงการพฒันา เพื่อใหผู้้เรียนมี นักเรียนชั้นประถมศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนร้อยละ75 มี โรงเรียน

คุณภาพการเรียน ความสามารถในการคิด ปทีี่ 1-6 งบ งบ งบ งบ งบ นักเรียนชั้นประถม ความสามารถในการคิด บ้าน

การสอน วเิคราะห ์สังเคราะห์ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ศึกษาปีที่ 1-6 วิเคราะห์สังเคราะห์ หนองบัว

ประถมศึกษา สามารถสรุปความคิดรวบ บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั สามารถสรุปความคิดเห็น

ยอดอย่างเปน็ระบบและคิด รวบยอดอย่างเป็นระบบ

อย่างองค์รวม และคิดอย่างองค์รวม

งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

(ผ. 02) 



งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

3 โครงการขนมไทย 1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก 1. ผู้ปกครองและโรงเรียนมี ศูนย์พัฒนา

ถึงประโยชน์ของขนมไทย เด็กเล็กองค์การบริหาร งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก การประสานสัมพันธ์ เด็กเล็ก

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ ส่วนต้าบลปากน้้าปราณ เล็กรู้จักขนมไทยและ 2. เด็กรู้จักขนมไทย อบต.

จากประสบการณ์จริง วธิกีารท้าขนมไทยมากขึ้น วิธีการท้าขนมไทย ปากน้้าปราณ

4 โครงการประกัน 1. เพื่อพฒันาระบบประกัน สถานศึกษาด้าเนินงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 ของครู 1. สามารถด้าเนินงาน โรงเรียน

คุณภาพภายใน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกันคุณภาพภายใน งบ งบ งบ งบ งบ นักเรียนและผู้ปกครอง ประกันคุณภาพได้อย่างมี บ้าน

สถานศึกษา 2. เพื่อพฒันาคุณภาพการ สถานศึกษาได้อย่างเปน็ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการ ประสิทธิภาพ หนองบัว

จัดการศึกษาใหม้ีมาตรฐาน ระบบและมีคุณภาพได้ บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั ด้าเนินงานประกัน 2. สามารถพัฒนา

ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ก้าหนด คุณภาพ คุณภาพการจัดการศึกษา

ได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

5 โครงการพฒันา เพื่อใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิใ์น นักเรียนชั้นประถมศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของนักเรียน ผู้เรียนร้อยละ 60 มี โรงเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปทีี่ 1-6 งบ งบ งบ งบ งบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระ บ้าน

เข้าสู่ประชาคม ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้น โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน มีความรู้ในภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หนองบัว

อาเซียน บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั ในระดับดีขึ้น

6 โครงการรักการอ่าน เพื่อพฒันาผู้เรียนเปน็ 1. ครูและบคุลากร 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1. นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนตระหนักและ โรงเรียน

บคุคลแหง่การเรียนรู้ มีนิสัย โรงเรียนบา้นหนองบวั งบ งบ งบ งบ งบ มีนิสัยรักการอ่านการ เห็นความส้าคัญของการ บ้าน

รักการอ่าน รักการค้นควา้ 2. นักเรียนชั้น โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน เขียนและการฟังรู้จักต้ัง อ่าน การเขียนและการ หนองบัว

เกิดการใฝุรู้ และน้าไปสู่การ ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั ค้าถามเพื่อหาเหตุผล ฟังมากขึ้น

ปฏบิติัในชีวติประจ้าวนั
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7 โครงการยกระดับ 1. เพื่อใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ร้อยละ 60 มี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้เรียนร้อยละ 70 มี โรงเรียน

ผลสัมฤทธิท์างการ ทางการเรียนในระดับ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน งบ งบ งบ งบ งบ นักเรียนชั้นประถม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บ้าน

เรียน 3 กลุ่มสาระ สถานศึกษา และผลการ ในระดับสถานศึกษา และ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ศีกษา ปีที่ 1-6 ในระดับสถานศึกษาและ หนองบัว

ทดสอบระดับชาติทั้ง 3 ผลการทดสอบระดับชาติ บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั ผลการทดสอบระดับชาติ

กลุ่มสาระพฒันาสูงขึ้น

8 โครงการพฒันา เพื่อใหอ้าคารสถานที่มี สถานศึกษาที่มีความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.สถานศึกษามีอาคาร บริเวณอาคารสถานที่ โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ ความสวยงามเหมาะสม สวยงามเหมาะสม มี งบ งบ งบ งบ งบ สถานศึกษาที่มีความ โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้าน

บรรยากาศที่เอื้อและเปน็ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สวยงามเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ หนองบัว

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั ร้อยละ 80 สวยงามคิดเป็นร้อยละ 80

9 โครงการจัดหาส่ือ 1. เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสามารถน้า 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1.ห้องเรียนมีส่ือที่มี โรงเรียนมีส่ือที่มีคุณภาพ โรงเรียน

หอ้งเรียนคุณภาพ ทางการเรียนของผู้เรียนให้ เทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ งบ งบ งบ งบ งบ คุณภาพมีประโยชน์ต่อ เพื่อใช้ประกอบการจัด บ้าน

เพื่อพฒันาการ สูงขึ้น ในการเรียนการสอน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน การน้าไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม หนองบัว

เรียนการสอน สามารถท้าใหผ้ลสัมฤทธิ์ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว กิจกรรมการเรียนรู้ และพอเพียง

ในการเรียนของนกัเรียนดีขึ้น

10 โครงการอนุรักษ์ เพื่อใหผู้้เรียนได้รู้ถึง นักเรียนโรงเรียนบา้น 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ ผู้เรียนได้รู้ถึงคุณค่า โรงเรียน

และพฒันา คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ หนองบวั งบ งบ งบ งบ งบ รู้ถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อมและ บ้าน

ส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน และตระหนักถึงผลกระทบ ตระหนักถึงผลกระทบที่ หนองบัว

จากการเปล่ียนแปลงของ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง เกิดจากการเปล่ียนแปลง

ส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม
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11 โครงการเข้าค่าย เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนระดับชั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน

พกัแรมเดินทางไกล สามารถฝึกการสังเกตจดจ้า ประถมศึกษาปทีี่ 1 - ชั้น งบ งบ งบ งบ งบ ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น มีการประพฤติตนเป็นผู้มี บ้าน

ของลูกเสือ-เนตรนารี แก้ปญัหา และพึ่งตนเองได้ ประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้า โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้า ระเบียบวินัยเสียสละ หนองบัว

ร่วมโครงการ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ร่วมโครงการมีการประพฤติ อดทนและมีความสามัคคี

ตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ได้รัอยละ 80

เสียสละอดทนและมีความ

สามัคคีได้รัอยละ 80

12 โครงการปรับปรุง เพื่อใหน้ักเรียนมีสถานที่ มีโรงอาหารโรงเรียนบา้น 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 นักเรียนร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ 100 โรงเรียน

โรงอาหาร ที่รับประทานอาหารที่ถูก หนองบวัที่สะอาด งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ มีสถานที่ที่รับประทาน มีสถานที่ที่รับประทาน บ้าน

สุขลักษณะ สะดวกปลอดภยั อาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ หนองบัว

13 โครงการศึกษา เพื่อใหผู้้เรียนได้มีความ นักเรียนมีความสนใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ ผู้เรียน ร้อยละ 85 ได้ โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้นอก สนใจแสวงหาความรู้จาก แสวงหาความรู้จากแหล่ง งบ งบ งบ งบ งบ มีความสนใจแสวงหา มีความสนใจแสวงหา บ้าน

สถานที่ของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว เรียนรู้ต่างๆ รอบตัว ทั้ง โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ หนองบัว

ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในและนอกสถานศึกษา บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ต่างๆรอบตัวทั้งในและ ต่างๆรอบตัว ทั้งในและ

ได้รู้วธิกีารเรียนรู้ด้วย นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา

ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

14 โครงการพฒันา เพื่อใหผู้้เรียน ครูและ 1. ครูและบคุลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เพื่อให้ ครู ผู้เรียนและ โรงเรียน

หอ้งสมุดโรงเรียน บคุลากรของโรงเรียนใช้ โรงเรียนบา้นหนองบวั งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ ได้ใช้บริการห้องสมุดเป็น ชุมชนใช้ห้องสมุดเป็น บ้าน

บา้นหนองบวั หอ้งสมุดเปน็แหล่งค้นควา้ 2. นักเรียนชั้นปฐมวยัถึง แหล่งค้นคว้าและศึกษา แหล่งค้นคว้าและศึกษา หนองบัว

และศึกษาหาความรู้ ประศึกษาปทีี่ 6 หาความรู้ หาความรู้
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15 โครงการพฒันา 1. เพื่อใหน้ักเรียนมี นักเรียนโรงเรียนบา้น 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนร้อยละ 75 นักเรียนมีคุณลักษณะ โรงเรียน

คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พงึประสงค์มี หนองบวั งบ งบ งบ งบ งบ มีคุณลักษณะที่พึง ที่พึงประสงค์ มีความ บ้าน

นักเรียน ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ประสงค์มีความซ่ือสัตย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ หนองบัว

เมตตากรุณา มีความ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว สุจริต มีความเมตตา เมตตากรุณามีความ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีความ กรุณามีความเอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีความ

เสียสละเพื่อส่วนรวม เผ่ือแผร่และมีความ เสียสละเพื่อส่วนรวม

เสียสละเพื่อส่วนรวม

16 โครงการส่งเสริม เพื่อแก้ปญัหาและ บคุลากรและนักเรียนชั้น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนร้อยละ 70 สถานศึกษาสามารถ โรงเรียน

สุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน อนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ งบ งบ งบ งบ งบ มีร่างกายแข็งแรง แก้ปัญหาและส่งเสริม บา้น

นักเรียน และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6 โรงเรียนหนองบวั โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สุขภาพของนักเรียนและ หนองบวั

ใหม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ร้อยละ 70

17 โครงการส่งเสริม เพื่อใหส้ถานศึกษาได้มี สถานศึกษาได้มีการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สถานศึกษาได้มีการ สถานศึกษาได้มีการ โรงเรียน

ประชาธปิไตย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม งบ งบ งบ งบ งบ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม บ้าน

นักเรียน ความเปน็ประชาธปิไตย ความเปน็ประชาธปิไตย โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นประชาธิปไตย หนองบัว

ใหแ้ก่ผู้เรียน ใหแ้ก่ผู้เรียนอย่าง บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ให้แก่ผู้เรียนอย่าง ให้แก่ผู้เรียนอย่าง

เหมาะสม ร้อยละ 85 เหมาะสมร้อยละ 85 เหมาะสม ร้อยละ 85
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18 โครงการน้องไหวพ้ี่ 1. เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กรู้จัก นักเรียนระดับชั้น 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียน มีการ โรงเรียน

วฒันธรรมไทย ประถมศึกษาปทีี่ 1 - ชั้น งบ งบ งบ งบ งบ มีการประพฤติตนตาม ประพฤติตนตาม บ้าน

2. เพื่อใหน้ักเรียนเหน็ ประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่เข้า โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน วัฒนธรรมไทยและมี วัฒนธรรมไทยและมี หนองบัว

ความส้าคัญของวฒันธรรม ร่วมโครงการน้องไหวพ้ี่ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ลักษณะนิสัยในการไหว้ ลักษณะนิสัยในการไหว้

ไทย ได้ถูกต้องตามกาลเทศะได้ ได้ถูกต้องตามกาลเทศะได้

19 โครงการผูกผ้า 1. เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของนักเรียน 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ โรงเรียน

ประดับงานพธิต่ีางๆ ด้วยตนเองและเรียนรู้ ปทีี่ 5-6 งบ งบ งบ งบ งบ ชั้นประถมศึกษา ด้วยตนเองและเรียนรู้ บ้าน

พวงมะโหตรและ ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ปีที่ 5-6 ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 80 หนองบัว

ตอกลาย 2. เพื่อใหส้ถานศึกษามีการ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว 2. สถานศึกษามีการน้า

ส่งเสริมน้าภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัด

มาใช้จัดการเรียนการสอน การสอน ร้อยละ 80

20 โครงการส่งเสริม เพื่อใหผู้้เรียนภมูิใจใน นักเรียนภมูิใจในความ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เรียนร้อยละ 70 ผู้เรียน ร้อยละ 80 โรงเรียน

ดนตรีไทย ความเปน็ไทย เหน็คุณค่า เปน็ไทย เหน็คุณค่าใน งบ งบ งบ งบ งบ ภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย บ้าน

(อังกะลุง) ในศิลปวฒันธรรมไทย ศิลปวฒันธรรมไทย มี โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน เห็นคุณค่าใน เห็นคุณค่าใน หนองบัว

และเพื่อใหผู้้เรียนมีความ ความมั่นใจและกล้า บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย

มั่นใจและกล้าแสดงออก แสดงออก

21 โครงการปอูงกัน เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน ด้านปริมาณ นักเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ด้านปริมาณนักเรียน สถานศึกษาปลอดสาร โรงเรียน

ยาเสพติดใน ทางด้านสุขภาพพลานามัย โรงเรียนบา้นหนองบวัทกุ งบ งบ งบ งบ งบ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุก เสพติดร้อยละ 100 บ้าน

สถานศึกษา ที่สมบรูณ์แข็งแรงใหแ้ก่ คน ไม่ติดยาเสพติด โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน คนไม่ติดยาเสพติด หนองบัว

นักเรียน บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว
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22 โครงการกิจกรรม เพื่อใหน้ักเรียนเหน็ โรงเรียนจัดกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนเข้าร่วม โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียน

วนัส้าคัญ ความส้าคัญ และมีส่วนร่วม วนัส้าคัญต่างๆ ให้ งบ งบ งบ งบ งบ กิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ วันส้าคัญต่างๆ ให้ บ้าน

ในกิจกรรมของวนัส้าคัญ นักเรียนได้ร่วม โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนได้ร่วม หนองบัว

ต่างๆ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว

23 โครงการแนะแนว เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักการ นักเรียนโรงเรียนบา้น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักเรียนรู้จักการ โรงเรียน

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติด หนองบวั งบ งบ งบ งบ งบ รู้จักการปูองกันตนเอง ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพ บ้าน

ใหโ้ทษ หลีกเล่ียงสภาวะ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน จากส่ิงเสพติดให้โทษ ติดให้โทษหลีกเล่ียง หนองบัว

เส่ียงต่างๆ มีความมั่นใจ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หลีกเล่ียงสภาวะเส่ียง สภาวะเส่ียงต่างๆ มีความ

กล้าแสดงออก รู้จักให้ ต่างๆมีความมั่นใจกล้า มั่นใจ กล้าแสดงออกรู้จัก

เกียรติผู้อื่น และมีมนุษย์ แสดงออกรู้จักให้เกียรติ ให้เกียรติผู้อื่นและมี

24 โครงการปลูกผัก เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี นักเรียนโรงเรียนบา้น 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน

ปลอดสารพษิเพื่อ สุขภาพดีรับประทานผักที่ หนองบวั งบ งบ งบ งบ งบ ได้รับประทานผักปลอด ผักปลอดสารพิษใน บ้าน

อาหารกลางวนั ปลอดสารพษิ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน สารพิษ มีสุขภาพดีมี โครงการอาหารกลางวัน หนองบัว

บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ความรับผิดชอบ

25 โครงการอาหาร เพื่อพฒันาร่างกายของ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กอง

เสริม (นม) นักเรียนใหม้ีสุขภาพ เด็กเล็ก อบต.ปากน้้า งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ จ้านวนนักเรียน ศพด. แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย การศึกษา

พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง ปราณ, ศูนย์พฒัษนาเด็ก อบต. ปากน้้าปราณ 2. นักเรียนมีภาวะ ศาสนาและ

และมีน้้าหนักส่วนสูงเปน็ไป เล็ก ร.ร.บา้นหนองบวั, โรงเรียนบ้านปรือน้อย, โภชนาการปกติ วัฒนธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ โรงเรียนบา้นปรือน้อย, โรงเรียนบ้านหนองบัว, 3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี

กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบา้นหนองบวั ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกคน
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26 โครงการอาหาร เพื่อใหเ้ด็กได้รับอาหาร เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนทุกคนได้รับ กอง

กลางวนั ตามวยัที่เหมาะสมและ เด็กเล็ก อบต.ปากน้้า งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ จ้านวนนักเรียน ศพด. สารอาหารครบถ้วนมี การศึกษา

เพยีงพอ ส่งผลต่อการ ปราณ, โรงเรียนบา้น อบต. ปากน้้าปราณ คุณค่าครบทั้ง 5 หมู่ ศาสนาและ

เจริญเติบโตของเด็กเปน็ หนองบวั และโรงเรียน โรงเรียนบ้านปรือน้อย, 2. นักเรียนทุกคนมี วัฒนธรรม

พื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี บา้นปรือน้อย โรงเรียนบ้านหนองบัว, สุขภาพแข็งแรงและมี

ได้รับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการตาม

กลางวันทุกคน เกณฑ์มาตรฐาน

27 โครงการสนับสนุน เพื่อใหน้ักเรียนทกุคนมีความ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 90 ของ นักเรียนมีความรู้ กอง

ค่าใช้จ่ายบริหาร พร้อมที่จะได้รับการศึกษา ทกัษะและคุณลักษณะ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถทักษะการ การศึกษา

สถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ตามจุดเน้น การพฒันา ความสามารถ ทักษะการ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติ ศาสนาและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพผู้เรียน ทกุระดับ เรียนรู้ตลอด ชีวิตมีสติ รู้ทันมีปัญญารู้คิด มี วัฒนธรรม

โดยเน้นการเสริมสร้าง รู้ทันมีปัญญารู้คิด มี สมรรถนะและมีคุณธรรม

ความคิดสร้างสรรค์ผ่าน สมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว

กระบวนการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อครอบครัว ประ-เทศชาติ และเป็น

พลเมืองดีของโลก

28 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนทั้ง 5 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของเด็กและ 1. ประชาชนได้รับทราบ กอง

ทราบข่าวสารและความรู้ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เยาวชนประชาชนในเขต ข่าวสารและความรู้ต่างๆ การศึกษา

ต่างๆ พื้นที่ต้าบลปากน้้าปราณ 2. ส่งเสริมการอ่านและ ศาสนาและ

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้รับ ปูองกันการลืมหนังสือ วัฒนธรรม

ทราบข่าวสารและความรู้ ให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์
หนังสือประจ้า
หมู่บา้น
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29 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหอ้าคารเรียนมีความ ซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของอาคารที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ กองการศึกษา

อาคารเรียนและ แข็งแรง ปลอดภยัแก่เด็ก จ้านวน 1 หลัง งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ ได้รับการซ่อมแซม ปลอดภัย และสวยงาม ศาสนาและ

อาคารประกอบ นักเรียน วัฒนธรรม

โรงเรียนบา้นหนองบวั

30 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหโ้รงเรียนมีอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 10,328,000 10,328,000  -  -  - ร้อยละของอาคารที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียง กองการศึกษา

อาคารเรียน 4 ชั้น เรียนที่เหมาะสมต่อการ โรงเรียนบา้นหนองบวั งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น พอกับเด็กนักเรียน ศาสนาและ

12 หอ้งเรียน เรียนการสอน จ้านวน 1 อาคาร วัฒนธรรม

(แบบแปลน สน.ศท. 

4/12 ขนาด 10.5 

 x 36 เมตร)

31 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งส้วม ก่อสร้างอาคารส้วม 447,600 447,600 447,600 447,600 447,600 ร้อยละความเพียงพอ โรงเรียนมีห้องส้วมที่สะอาด กองการศึกษา

อาคารส้วม (แบบ ที่เหมาะสมและเพยีงพอ โรงเรียนบา้นหนองบวั งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ ของห้องส้วม/นักเรียน และเพียงพอกับเด็กนักเรียน ศาสนาและ

แปลน สน.ศท.ส.10 กับเด็กนักเรียน จ้านวน 1 อาคาร วัฒนธรรม

ขนาด 4.5x7 เมตร)

32 โครงการสร้างภมูิ เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม นักเรียนโรงเรียน  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีภูมิ กองการศึกษา

คุ้มกันทางสังคมให้ ใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่ยอม บา้นหนองบวั งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. สามารถแยกแยะ คุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับ ศาสนาและ

เด็กและเยาวชน รับพฤติกรรมทจุริตคอรัปชั่น ถูก ผิด ชั่ว ดีได้ พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น วัฒนธรรม

ต้าบลปากน้้าปราณ และการโกงทกุรูปแบบ ร้อยละ 80 และการโกงทุกรูปแบบ

(โตไปไม่โกง)
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33 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อสร้างความปลอดภยั ติดต้ังกล้องวงจรปดิ  -  - 400,000  -  - ผู้ปกครองร้อยละ 80 นักเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษา

วงจรปดิพร้อม ในชีวติและทรัพย์สินของ จ้านวน 1 ชุด งบ อปท. มีความพงึพอใจ ในชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาและ

อุปกรณ์ โรงเรียน โรงเรียน วัฒนธรรม

บา้นหนองบวั

34 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อฝึกใหเ้ด็กนักเรียนได้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ร้อยละ 80 ของเด็ก 1. เด็กๆ มีพัฒนาการ ศูนย์พัฒนา

หนูน้อยรักการอ่าน พฒันาทกัษะ การฟงัและ เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ทางด้านทักษะการฟัง เด็กเล็ก

การพดู ส่วนต้าบลปากน้้าปราณ เล็กมีพัฒนาการทางด้าน การพูด ดีขึ้น อบต.

ทักษะการฟัง การพูดและ ปากน้้าปราณ

มีความสนุกสนาน

เพลิดเพลินขณะฟังนิทาน

35 โครงการเยี่ยมบา้น  เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดี บา้นของผู้ปกครองและ - - - - - 1. ร้อยละ 60 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนา

ผู้ปกครองนักเรียน ใหเ้กิดขึ้นระหวา่งครูกับ นักเรียน จ้านวน 60 กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม ได้รับความร่วมมือจาก เด็กเล็ก

ผู้ปกครองนักเรียน ครัวเรือน โครงการให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองของนักเรียน อบต.

2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่ และช่วยกันพัฒนาเด็กใน ปากน้้าปราณ

เข้าร่วมโครงการมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้

พึงพอใจ ได้รับประสบการณ์การ

เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
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36 โครงการผักดีมี 1. เพื่อฝึกใหเ้ด็กนักเรียนได้ เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา - - - - - 1. ร้อยละ 60 ของ เด็กนักเรียนในศูนย์ ศูนย์พัฒนา

ประโยชน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เด็กเล็กองค์การบริหาร กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม พัฒนาเด็กเล็กอบต. เด็กเล็ก

จากการเพาะปลูก ส่วนต้าบลปากน้้าปราณ โครงการให้ความร่วมมือ ปากน้้าปราณจะเข้าใจใน อบต.

2. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้ใช้ จ้านวน 60 คน 2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่ ขั้นตอนและวิธีการ ปากน้้าปราณ

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ เข้าร่วมโครงการมีความ เพาะปลูก

พึงพอใจ

37 โครงการประชุม เพื่อใหผู้้ปกครองเด็กเล็ก เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา  -  -  -  - - ร้อยละ 90 ของจ้านวน 1. ผู้ปกครองของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา

ผู้ปกครองและ ได้รับทราบนโยบายและ เด็กเล็กองค์การบริหาร ผู้ปกครองที่เข้าร่วม ทุกคนเข้าใจนโยบายและ เด็กเล็ก

ปฐมนิเทศเด็กเล็ก วตัถุประสงค์การจัด ส่วนต้าบลปากน้้าปราณ โครงการ วัตถุประสงค์การจัด อบต.

การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก การศึกษาของ ศพด. อบต. ปากน้้าปราณ

เล็กองค์การบริหารส่วน ปากน้้าปราณ

ต้าบลปากน้้าปราณ

 -  - 16,015,600 16,025,600 6,097,600 4,197,600 5,697,600  -   -   -

31 32 32 30 31

รวม   37   โครงการ



5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 โครงการวนัส าคัญ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนศูนย์ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน เด็กนักเรียนศูนย์ กอง

วนัพอ่วนัแม่ พฒันาองค์การบริหารส่วน เด็กเล็ก อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศพด. แสดงออก พัฒนาเด็กเล็กฯได้ การศึกษา

ต าบลปากน้ าปราณได้แสดง ปากน้ าปราณ ถึงความความกตัญญูกตเวที แสดงออกถึงความ ศาสนาและ

ความกตัญญูกตเวทต่ีอบดิา ต่อบิดามารดา กตัญญูกตเวทีต่อบิดา วฒันธรรม

มารดา มารดา

2 โครงการจัดงานวนั เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ เด็กและเยาวชน ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของจ านวน เด็กและเยาวชนมี กอง

เด็กแหง่ชาติ ตระหนักถึงวนิัยหน้าที่ของ พื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กและเยาวชน โอกาสและกล้าแสดงออก การศึกษา

ตนเอง และต าบลใกล้เคียง ประชาชนในเขตพื้นที่ ด้านความรู้ความสามารถ ศาสนาและ

ประมาณ 1,000 คน ต าบลปากน้ าปราณและ ในด้านต่างๆ วฒันธรรม

ต าบลใกล้เคียงที่เข้าร่วม

กิจกรรม

3 โครงการจัดการ 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความ คณะผู้บริหาร สมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 คณะ การปฏิบัติงาน กอง

แข่งขันกีฬา/เข้า สามัคคีและเสริมสร้าง สภาพนักงานส่วนต าบล งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ผู้บริหารสมาชิกสภา ราชการตามแนวทาง การศึกษา

ร่วมกีฬาองค์กร ความสัมพนัธอ์ันดีใน พนักงานจ้าง เปน็ พนักงานส่วนต าบล สมานฉันท์ภายใต้ความ ศาสนาและ

ปกครองส่วน หมู่คณะ ตัวแทนนักกีฬา/ทมี พนักงานจ้าง ที่เข้าร่วม สามัคคีและความสัมพันธ์ วฒันธรรม

ทอ้งถิ่น นักกีฬา เพื่อร่วมการ โครงการฯและให้ อันดีในหมู่คณะ

แข่งขัน ความส าคัญของการออก

ก าลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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4 โครงการแข่งขัน เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดง นักเรียน และครู มีความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดการแข่งขันกีฬา ผู้เรียน ร้อยละ 85 รู้ โรงเรียน

กีฬาเบญจมิตรเกมส์ ออกถึงสมรรถนะของทาง สัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน นักเรียนจ านวน 5 ได้แสดงออกถึงสมรรถนะ บา้น

ด้านกีฬา บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว โรงเรียน ของทางด้านกีฬา หนองบวั

5 โครงการแข่งขัน เพื่อใหน้ักเรียนได้ จัดการแข่งขันกีฬาสังกัด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน  ร้อยละ 85 โรงเรียน

กีฬาสังกัดองค์กร แสดงออกถึงสมรรถนะของ องค์กรปกครองส่วน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน งบโรงเรียน นักเรียนจ านวน 10 เกิดความรักความสามัคคี บา้น

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทางด้านกีฬา ทอ้งถิ่น บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว โรงเรียน ในหมู่คณะร่วมกัน หนองบวั

6 โครงการสนับสนุน 1. เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 เด็กและ 1. หมู่บ้านมีวสัดุอุปกรณ์ กอง

เคร่ืองกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ ในเขตพื้นที่ต าบลปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เยาวชนประชาชนในเขต กีฬาเพียงพอกับความ การศึกษา

และเยาวชนในเขต เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ปราณ พื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ ต้องการเด็กและเยาวชน ศาสนาและ

อบต. มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ ประชาชน วฒันธรรม

ต่อความต้องการของชุมชน

7 โครงการจัดซ้ือ 1. เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน 1. เด็กเล็กภายในศูนย์ กอง

เคร่ืองเล่น ประสบการณ์การเรียนรู้ของ เด็กเล็ก อบต.ปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กฯได้รับการ การศึกษา

พฒันาการเด็กเล็ก เด็กเล็กภายในศูนย-์พฒันา ปราณ สุขภาพทางกายจิตใจ สร้างเสริมประสบการณ์ ศาสนาและ

เด็กเล็ก องค์การ-บริหาร อารมณ์และสังคมเป็น เรียนรู้ตามวยั วฒันธรรม

ส่วนต าบลปากน้ าปราณ มนุษย์ที่สมบูรณ์ 2. เด็กเล็กภายในศูนย์

2. เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ พัฒนาเด็กเล็กฯมีอุปกรณ์

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ เคร่ืองเล่นเหมาะสม

สังคมและสติปญัญาของเด็ก ตามวยั
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8 โครงการจัดการ เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน เด็กและเยาวชนประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เด็กและ 1. เด็กและเยาวชน กอง

แข่งขันกีฬาต้านยา ประชาชนรู้จักใช้เวลาวา่งให้ หมู่ที่ 1-5 ในเขต งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เยาวชนประชาชนในเขต ประชาชน ได้เล่นกีฬา การศึกษา

เสพติด เปน็ประโยชน์ด้วยการออก องค์การบริหารส่วน พื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ ไม่พึง่พาส่ิงเสพติด ศาสนาและ

ก าลังกายเสริมสร้าง ต าบลปากน้ าปราณ มีความสนใจและเข้าร่วม 2. เด็กและเยาวชน วฒันธรรม

พลานามัยใหแ้ข็งแรงสมบรูณ์ กิจกรรม ประชาชน มีสุขภาพ

มีคุณภาพชีวติที่ดี หา่งไกล แข็งแรง รวมทั้งเป็นการใช้

ยาเสพติด เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

9 โครงการแข่งขัน . เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เด็กและ มีการอนุรักษ์และสืบ กอง

พายเรืออีปา๊บ เกิดความสมัครสมานสามัคคี ในเขตพื้นที่ต าบล งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เยาวชนประชาชนในเขต สานประเพณีที่ดีงามและ การศึกษา

และเชื่อมความสัมพนัธ์ ปากน้ าปราณและต าบล พื้นที่ต าบลปากน้ าปราณ แสดงออกถึงความเป็นไทย ศาสนาและ

ระหวา่งชุมชน ใกล้เคียง ประมาณ และต าบลใกล้เคียงมี ให้คงอยูสื่บไป วฒันธรรม

1,000 คน ความสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรม

10 โครงการประเพณี เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟปูระเพณี เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน มีการอนุรักษ์และสืบ กอง

วนัลอยกระทง การลอยกระทงในวนัเพญ็ เด็กเล็ก อบต.ปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศพด. มีการ สานประเพณีที่ดีงามและ การศึกษา

เดือนสิบสองใหค้งอยู่สืบไป ปราณ เรียนรู้ซึมซับด้าน แสดงออกถึงความเป็นไทย ศาสนาและ

วัฒนธรรมประเพณีควบคู่ ให้คงอยูสื่บไป วฒันธรรม

ไปกับการพัฒนาทางด้าน

การเรียน
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11 โครงการวนั พทุธศาสนิกชนมีความรู้ เด็กนักเรียน ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน 1. ประชาชนได้ส่งเสริม กอง

เข้าพรรษาและวนั ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรงเรียนบา้นหนองบวั งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียน ศพด. และบ ารุงพุทธศาสนาซ่ึง การศึกษา

อาสาฬหบชูา ความส าคัญของวนั ผู้บริหาร พนักงานส่วน โรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นศาสนาที่ประชาชน ศาสนาและ

เข้าพรรษาและวนั ต าบล ผู้บริหารพนักงานส่วน ส่วนใหญ่ในพืน้ที่นับถือ วฒันธรรม

อาสาฬหบชูา และแนวทาง ต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม

ที่พงึปฏบิติั เป็นการสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน

12 โครงการวนัมาฆบชูา เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน มี เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน  เด็กและเยาวชนได้ กอง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กเล็ก อบต.ปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา

ความส าคัญของวนัมาฆบชูา ปราณ เด็กเล็กอบต.ปากน้ าปราณ ประวติัความเป็นมา การ ศาสนาและ

และแนวทางที่พงึปฏบิติั มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ วฒันธรรม

เกี่ยวกับความส าคัญของ ทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

13 โครงการวนั เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน มี เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน เด็กและเยาวชนได้ กอง

วสิาขบชูา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กเล็ก อบต.ปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา

ความส าคัญของวนัวสิาขบชูา ปราณ เด็กเล็กอบต.ปากน้ าปราณ ประวติัความเป็นมา การ ศาสนาและ

และแนวทางที่พงึปฏบิติั มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ วฒันธรรม

เกี่ยวกับความส าคัญของ ทางพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา
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14 โครงการวนัออก 1. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 70 ของจ านวน 1. เด็กและเยาวชนได้ กอง

พรรษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กเล็ก อบต.ปากน้ า งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ส่งเสริมและบ ารุงพุทธ การศึกษา

ความส าคัญของวนัออก ปราณ เด็กเล็กอบต.ปากน้ าปราณ ศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาที่ ศาสนาและ

พรรษาวนัเทโวโรหณะและ มีความรู้ความเข้าใจ ประชาชนส่วนใหญ่ใน วฒันธรรม

แนวทางที่พงึปฏบิติั เกี่ยวกับความส าคัญของ พืน้ที่นับถือ

วันออกพรรษา

15 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ เด็ก เยาวชน ประชาชน  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 - ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

สนามกีฬา อบต. ประชาชนมีสถานที่ออก ในเขตพิ้นที่ต าบล งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. มีสุขภาพดีขึ้น ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

ปากน้ าปราณ ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ปากน้ าปราณ - มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

16 โครงการการละเล่น 1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ร้อยละ 80 ของเด็ก 1. เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก ศูนย์พัฒนา

ไทย ถึงวฒันธรรมการละเล่นของ เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประสบการณ์ตรง เด็กเล็ก

ไทยในแบบต่างๆ ส่วนต าบลปากน้ าปราณ เล็กรู้จักการละเล่นของ 2. เด็กๆ ได้รู้จักการ อบต.

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ ไทยในแบบต่างๆ อนุรักษ์การละเล่นของไทย ปากน้ าปราณ

จากประสบการณ์จริง 3. เด็กๆ รู้จักการละเล่น

3. เพื่อปลูกและอนุรักษ์ ของไทยในแบบต่างๆ

การละเล่นของไทยใหแ้ก่เด็ก

นักเรียน
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17 โครงการหนูน้อย 1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ร้อยละ 80 ของเด็ก 1. เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก ศูนย์พัฒนา

มือสะอาดใส่ใจ ถึงวธิกีารล้างมือที่ถูกต้อง เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประสบการณ์ตรง เด็กเล็ก

สุขภาพ 2. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ ส่วนต าบลปากน้ าปราณ เล็กรู้จักขั้นตอนการล้าง 2. เด็กๆ มีนิสัยรักการ อบต.

จากประสบการณ์จริง มือและมีนิสัยรักการล้าง ล้างมือมากขึ้น ปากน้ าปราณ

3. เพื่อปลูกฝังนิสัยการล้างมือ มือมากขึ้น 3. เด็กๆ รู้จักวิธีการล้าง

มือให้สะอาด

18 โครงการหนูน้อย 1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ร้อยละ 80 ของเด็ก 1. เด็กๆ มีมารยาทในการ ศูนย์พัฒนา

มารยาทงามตาม ถึงศิลปะ ประเพณี และ เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ไหว้และสืบทอดวัฒนธรรม เด็กเล็ก

แบบไทย วฒันธรรมความเปน็ไทย ส่วนต าบลปากน้ าปราณ เล็กมีมารยาทในการไหว้ การไหว้ของไทยได้ถูกต้อง อบต.

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม 2. เด็กๆ มีนิสัยที่ดีรักการ ปากน้ าปราณ

จริยธรรมและมารยาทงาม การไหว้ของไทยได้ถูกต้อง มีมารยาทงามตามแบบ

ตามแบบไทยที่ถูกต้อง ไทย

19 โครงการไหวค้รู เพื่อเปน็การระลึกถึง เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา  -  -  -  - - ร้อยละ 90 ของนักเรียน เด็กเกิดความเคารพ ศูนย์พัฒนา

พระคุณ เปน็การแสดงออก เด็กเล็กองค์การบริหาร ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูใน และส านึกในพระคุณของครู เด็กเล็ก

ซ่ึงความเคารพและความ ส่วนต าบลปากน้ าปราณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

กตัญญูต่อครู แสดงออกซ่ึงความเคารพ ปากน้ าปราณ

และความกตัญญูต่อครู
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20 โครงการหนูน้อย ปลูกฝังนิสัยรักการแปรง เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ได้ปลูกฝังนิสัยรักการ ศูนย์พัฒนา

ฟนัสะอาด ฟนัใหแ้ก่เด็ก เด็กเล็กองค์การบริหาร แปรงฟันให้แก่เด็ก เด็กเล็ก

ส่วนต าบลปากน้ าปราณ อบต.

ปากน้ าปราณ

21 โครงการส่งเสริม เพื่อฝึกใหน้ักเรียนรู้จักใช้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - ร้อยละ 90 ของนักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ศูนย์พัฒนา

การเรียนรู้ มือกับตาใหป้ระสานสัมพนัธ์ เด็กเล็กองค์การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ทั้ง 4 ด้าน เด็กเล็ก

(กิจกรรมหนูน้อย กัน ส่วนต าบลปากน้ าปราณ ทักษะสังเกต มี อบต.

นักสร้างสรรค์) จินตนาการและความคิด ปากน้ าปราณ

22 โครงการหนูน้อยไป เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา  -  -  -  - - ร้อยละ 90 ของนักเรียน เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก ศูนย์พัฒนา

วดัในวนัพระ ถึงวฒันธรรมประเพณีอันดี เด็กเล็กองค์การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์ตรง เด็กเล็ก

งามของไทย ส่วนต าบลปากน้ าปราณ อบต.

ปากน้ าปราณ

23 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ เด็ก เยาวชน ประชาชน  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 กองช่าง

สนามกีฬา อบต. ประชาชนมีสถานที่ออก ในเขตพื้นที่ต าบล งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ มีสุขภาพดีขึ้น

ปากน้ าปราณ ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ปากน้ าปราณ
และมีการออกก าลังกาย

ในสังคมมากขึ้น

 -  - 596,000 10,596,000 10,596,000 10,596,000 10,596,000  -   -   -

21 23 23 23 23

ต าบลปากน้ าปราณมี
สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี

รวม   23  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม คุณภาพตามวถิีภมูิปญัญาไทย

1 โครงการ อบต.พบปะ เพื่อออกบริการพื้นฐาน ออกประชาคมเพื่อรับฟงั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าร่วม สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับ ส านักงานปลัด

ประชาชน และรับทราบปญัหาของ ปญัหาจากประชาชน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 10 ความเดือดร้อนของ อบต.

ประชาชนในเขต อบต. ประชาชน

2 โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อส ารวจความพงึพอใจ จ้างบริษทัเพื่อท าการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ อบต. มีข้อมูล ที่ได้ ส านักงานปลัด

ส ารวจความพงึพอใจ ของประชาชนที่ได้รับ ส ารวจความพงึพอใจ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 80 มาจากประชาชน อบต.

ของผู้รับบริการ อบต. บริการจาก อบต. ของผู้รับบริการ

3 โครงการจัดงานวนั เพื่อจัดกิจกรรมแสดงถึง จัดงานพธิจีุดเทยีนชัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชน และ ส านักงานปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ ถวายพระพร และประดับ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 10 พนักงาน มีส่วนร่วม อบต.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 ธงประจ าพระองค์ ในงานรัฐพิธี

รัชกาลที่ 10

4 โครงการจัดงานวนั เพื่อจัดกิจกรรมแสดงถึง จัดงานพธิจีุดเทยีนชัย 150,000 150,000  -  -  - ประชาชนเข้าร่วม ประชาชน และพนักงาน ส านักงานปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ ถวายพระพร และประดับ งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 10  มีส่วนร่วม อบต.

สมเด็จพระนางเจ้า พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ธงประจ าพระองค์ ในงานรัฐพิธี

สิริกิต์ิ พระบรม พระบรมราชินีนาถ
ราชินนีาถในรัชกาลที่ 9

งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานใหม้ีความเปน็เลิศ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

(ผ. 02) 



งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

5 โครงการถวายพวง เพื่อแสดงความจงรักภกัดี วางพวงมาลา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

มาลาวนัปยิะมหาราช ในสถาบนักษตัริย์ จ านวน 1 คร้ัง งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. จงรักภักดีในสถาบัน อบต.

กษัตริย์

6 โครงการเชิดชูสถาบนั เพื่อจัดกิจกรรม/นิทรรศการ วางพวงมาลา/จัดซุ้มลง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

พระมหากษตัริย์ แสดงถึงความจงรักภกัดีต่อ นามถวายพระพร และ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. จงรักภักดีในสถาบัน อบต.

สถาบนัพระมหากษตัริย์ ประดับธงประจ าพระองค์ กษัตริย์

7 เพื่อใหพ้นักงาน และประชาชน จัดอบรม จ านวน ๑ คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงานเข้าร่วม พนักงานและประชาชน ส านักงานปลัด

มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 80 มีคุณธรรมและจริยธรรม อบต.

8 โครงการพฒันา 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 พนักงานเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

ศักยภาพคณะผู้บริหาร, และส่งเสริมกระบวนการ และศึกษาดูงาน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 80 และประสบการณ์ในการ อบต.

สมาชิกสภาฯ,  เรียนรู้ของกลุ่มเปา้หมาย บริหารงาน

พนักงานของ อบต. 2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
และผู้น าชุมชน และสร้างความผูกพนัธ์

ในองค์กร

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
การปอ้งกันการกระท า
ผิดจริยธรรมของคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ,
 พนักงานของ อบต.



งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

9 โครงการอบรมให้ เพื่อใหพ้นักงาน และประชาชน จัดอบรม จ านวน ๑ คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเข้าร่วม พนักงานและประชาชน ส านักงานปลัด

ความรู้ด้านกฎหมาย มีความรู้ด้านกฎหมาย งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 80 มีคุณธรรมและจริยธรรม อบต.

10 โรงจอดรถ จ านวน 400,000 400,000  -  -  - จ านวน 1 หลัง ส านักงานปลัด

 1 หลัง งบ อปท. งบ อปท. อบต.

11 หอ้งเก็บเอกสาร จ านวน 300,000 300,000  -  -  - จ านวน 1 ห้อง ส านักงานปลัด

 1 หอ้ง งบ อปท. งบ อปท. อบต.

12 หอ้งเก็บพสัดุ จ านวน 400,000 400,000  -  -  - จ านวน 1 ห้อง มีห้องเก็บพัสดุที่เหมาะสม ส านักงานปลัด

1 หอ้ง งบ อปท. งบ อปท. อบต.

13 โครงการติดต้ังลูกข่าย เพื่อใหม้ีศูนย์ส าหรับการ ติดต้ังลูกข่ายหอกระจาย 900,000 900,000 500,000  - 500,000 ประชาชนรับ ประชาชนได้รับรู้ข่าว ส านักงานปลัด

หอกระจายข่าวแบบ ประชาสัมพนัธข์้อมูล ข่าวแบบไร้สายในเขตพื้นที่ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ทราบข่าวสาร สารของทางราชการ อบต.

ไร้สาย ข่าวสาร เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 50

14 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนช าระภาษี จัดเก็บภาษไีด้ตาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของภาษี ประชาชนช าระภาษี กองคลัง
เชิญชวนใหป้ระชาชน ค่าธรรมเนียมตรงเวลา เปา้หมาย งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ที่เก็บได้เพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียม

เสียภาษแีละ ตรงเวลา

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ประชาชนมีสถานที่จอดรถ
เวลามาติดต่อราชการ

เอกสารของทางราชการมี
สถานที่เก็บอยา่งเหมาะสม

เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีที่จอดรถที่ปลอดภยั

เพื่อใหข้้อมูลของทางราชการมี
สถานที่เก็บอย่างเหมาะสม

เพื่อรักษาพสัดุของทางราชการ
ใหม้ีความคงทนและไม่สูญหาย 
และมีที่เก็บอย่างเหมาะสม

โครงการก่อสร้างหอ้ง
เก็บพสัดุ อบต.ปากน้ า
ปราณ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ปากน้ า
ปราณ

โครงการก่อสร้างหอ้ง 
เก็บเอกสาร
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15 โครงการจัดท าปา้ย เพื่อใหป้ระชาชนช าระภาษี ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของภาษี ประชาชนช าระภาษี กองคลัง
ประชาสัมพนัธภ์าษี ค่าธรรมเนียมตรงเวลา จ านวน 10 ปา้ย งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ที่เก็บได้เพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียม

ตรงเวลา

16 โครงการพฒันา เพื่อ อบต. เก็บภาษไีด้ได้อย่าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของภาษี อบต.สามารถจดัเก็บ กองคลัง
ประสิทธภิาพระบบ ถูกต้อง และเปน็ธรรม การส ารวจแผนแม่บท งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ที่เก็บได้เพิ่มขึ้น ภาษีได้อยา่งทั่วถึง

แผนที่ภาษแีละ และข้อมูลภาคสนาม ถูกต้องและเป็น

ทะเบยีนทรัพย์สิน ธรรมมากขึ้น

17 โครงการจัดงานวนั เพื่อจัดกิจกรรม/นิทรรศการ จัดกิจกรรม/นิทรรศการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ระลึกถึง ส านักงานปลัด

พอ่แหง่ชาติ เกี่ยวกับงานวนัพอ่แหง่ชาติ เกี่ยวกับวนัพอ่แหง่ชาติ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. พระมหากรุณาธคุิณ อบต.

และงานวนัชาติ รัชกาลที่ 9

18 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อใหข้้อมูลของทาง หอ้งเก็บเอกสาร 300,000 300,000  -  -  - จ านวน 1 เอกสารของทางราชการมี ส านักงานปลัด

ส านักงาน อบต.ปากน้ า ราชการมีสถานที่เก็บอย่าง จ านวน ๑ หอ้ง งบ อปท. งบ อปท. ห้อง สถานที่เก็บอย่างเหมาะสม อบต.

ปราณ เพื่อท าเปน็หอ้ง เหมาะสม

เก็บพสัดุของกองคลัง

19 เพื่อแสดงความจงรักภกัดี วางพวงมาลา  -  - 1,000 1,000 1,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ในสถาบนักษตัริย์ จ านวน 1 คร้ัง งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. จงรักภักดีในสถาบัน อบต.

กษัตริย์

โครงการถวายพวงมาลา
วนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพติร
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20 เพื่อจัดกิจกรรมแสดงถึง จัดงานพธิจีุดเทยีนชัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชน และพนักงาน ส านักงานปลัด

ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ ถวายพระพร และประดับ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ร้อยละ 10  มีส่วนร่วมในงานรัฐพิธี อบต.

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงประจ าพระองค์

21 ม าการปรับปรุง 1 คร้ัง  -  - 750,000  -  - จ านวนคร้ัง ส านักงานปลัด

งบ อปท. อบต.

๒๒ โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อรักษาพสัดุของทาง หอ้งเก็บพสัดุ 400,000 400,000  -  -  - จ านวน ๑ ห้อง มีห้องเก็บพัสดุที่เหมาะสม ส านักงานปลัด

อเนกประสงค์ อบต. ราชการใหม้ีความคงทนและ จ านวน ๑ หอ้ง งบ อปท. งบ อปท. อบต.

ปากน้ าปราณ เพื่อท า ไม่สูญหาย และมีที่เก็บอย่าง

เปน็หอ้งเก็บพสัดุ เหมาะสม

23 โครงการจัดท าปา้ย เพื่อจัดท าปา้ยบอกทางมายัง ปา้ยบอกทาง จ านวน  - 100,000 100,000  -  - จ านวนป้าย ผู้มาติดต่อราชการ ส านักงานปลัด

บอกจุดหมายปลายทาง ส านักงาน อบต.ปากน้ าปราณ 10 ปา้ย งบ อปท. งบ อปท. สามารถเดินทางมายัง อบต.

ไปส านักงาน อบต. ติดต้ังบริเวณแยกในเขต อบต. อบต.ปากน้ าปราณ ได้

ปากน้ าปราณ ปากน้ าปราณ

24 โครงการพฒันาที่ดิน เพื่อพฒันาที่ดินวา่งเปล่าใหเ้ปน็ ที่ดิน  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความส าเร็จ ต าบลปากน้ าปราณ มี ส านักงานปลัด

โฉนดเลขที่ 23198, ที่ส าหรับประชาชนและ ถนนหลัก จ านวน 1 เส้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ของโครงการ ศักยภาพเพียงพอ อบต.

23199 ของ อบต. นักทอ่งเที่ยว บอ่น้ า จ านวน 1 บอ่ ส าหรับการเป็นเมือง

ปากน้ าปราณ ล้อมร้ัวที่ดิน ท่องเที่ยวหลัก

บ้านพักพนักงานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบา้นพกั
พนักงานส่วนต าบล

ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกั
พนักงานส่วนต าบลของ อบต.
ปากน ้าปราณ ใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ



งบประมาณ

2565
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

25 โครงการพฒันา เพื่อใหก้ารสนับสนุนการ ใหก้ารสนับสนุนงบ 33,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ ส านักงานปลัด

ศักยภาพศูนย์รวม ปฏบิติังานหน่วยงานของ ประมาณ (เงินอุดหนุน) งบ อปท. บริการที่ดีจากภาครัฐ อบต.

ข่าวสารการจัดซ้ือ รัฐในงานกิจการอันเปน็

จัดจ้างของ อบต. สาธารณประโยชน์

ในเขตอ าเภอปราณบรีุ

26 จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  -  - ส านักงานปลัด

อบต.

27 กิจกรรมพนักงาน จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  -  - ส านักงานปลัด

ดีเด่น อบต.

28 จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  -  - ส านักงานปลัด

อบต.

29 พลเมืองตาสับปะรด ประชาชนในเขตพื้นที่  -  -  -  -  - ต าบลปากน้ าปราณ ส านักงานปลัด

ต้านคอร์รับชั่น อบต.ปากน้ าปราณ ปราศจากคอร์รัปชั่น อบต.

 -  - 4,064,000 5,131,000 3,532,000 2,182,000 2,682,000  -   -   -

25 26 22 19 20

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ใหก้ับพนักงาน

ประสิทธิภาพการ
ท างาน

องค์กรมีประสิทธิภาพการ 
     ท างานที่ขึ้น

รวม   29  โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
กลุ่มเยาวชนครอบครัว ผู้น า กลุ่มต่างๆ
 ให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

เร่ืองร้องทุกข์/
ร้องเรียนด้านการ
คอร์รัปชั่น ร้อยละ 0

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 1 ศูนย์

กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหวา่งคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงาน

เพื่อส่งเสริมใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานมีความ
สามัคคีเปน็หมู่คณะ

ร้อยละ 80 ของ
พนักงาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานมีความ
ปรองดอง   สมานฉันท์

กิจกรรมสานสัมพนัธ์
พนักงาน

เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงานมีความ
สามัคคีเปน็หมู่คณะ

ร้อยละ 80 ของ
พนักงาน

พนักงานมีความปรองดอง
สมานฉันท์



6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหผู้้ผ่านการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. จ านวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร. เข้าร่วม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ส านักงานปลัด 

ทบทวนอาสาสมัคร หลักสูตรอาสาสมคัรปอ้งกนัภยั ๕๐ คน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. อบรม ร้อยละ 90 ความรู้และทักษะในการ อบต.

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวชิา ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

(อปพร.) ความรู้ที่เคยได้ ฝึกอบรมมาแล้ว ภัย อันเกิดจากภัยต่างๆ

เพิม่มากขึ้น มีความมุ่งมั่นใน

การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

2 โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อฝึกทบทวนความรู้ จัดฝึกอบรมและทบทวน 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 อปพร. เข้าร่วม การปฏิบัติงานป้องกัน ส านักงานปลัด 

ปอ้งกันอัคคีภยั ความเข้าใจในการปฏบิติั ความรู้ใหก้ับอาสาสมัครฯ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. อบรม ร้อยละ 90 อัคคีภัยมีประสิทธภิาพ อบต.

งานปอ้งกันอัคคีภยั และเจ้าหน้าที่ อพปร.

3 โครงการช่วยเหลือและ เพื่อใหป้ระชาชนที่ประสบ ประชาชนที่ประสบภยั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนสามารถ ส านักงานปลัด 

บรรเทาความเดือดร้อน ภยัธรรมชาติได้รับการ ธรรมชาติสามารถได้รับ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ด ารงชีวติอยูไ่ด้เมื่อ อบต.

แก่ผู้ประสบภยั ช่วยเหลือเบื้องต้น ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสบภัยธรรมชาติ

ธรรมชาติ

4 โครงการขุดลอกคู เพื่อก าจัดวชัพชืและท าให้ ก าจัดเศษวชัพชืในบอ่น้ าและ 20,000 20,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนคร้ัง ไม่มีเศษวชัพืชและต้นไม้ ส านักงานปลัด 

คลอง และแหล่งน้ า ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้ ต้นไม้กีดขวางทางร่องระบาย งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. กีดขวางทางน้ า อบต.

ธรรมชาติ สะดวก น้ าบอ่น้ าสาธารณประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการปรับปรุง  เพื่อเปน็การปอ้งกันและลด บริเวณสองข้างทางในเขต 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง จ านวนอุบัติเหตุในเขต ส านักงานปลัด 

ภมูิทศัน์บริเวณสองข้าง อุบติัเหตุทางทอ้งถนน พื้นที่ขององค์การบริหารส่วน งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ชุมชนหมู่บ้านมีสถิติที่ลดลง อบต.

ทางในเขตพื้นที่ของ ต าบลปากน้ าปราณต้ังแต่

องค์การบริหารส่วน พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕

ต าบลปากน้ าปราณ

6 โครงการบริการ 1. เพื่อจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการ กวดขัน ตรวจตรา 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ เพือ่ให้ประชาชน ส านักงานปลัด 

ประชาชนเพื่อลด ร่วมปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ผู้ใช้ยานพาหนะทกุ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. 70 มีความปลอดภัย เดินทางสัญจรอยา่ง อบต.

อุบติัเหตุทางถนนช่วง ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ชนิดใหเ้พิ่มความระมัดระวงั ปลอดภัยและมีความสุข

เทศกาลปใีหม่ ในการขับขี่ยานพาหนะเปน็ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรณีพเิศษ เพื่อความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ

กรณีเกิดอุบติัเหตุได้ทนั

เหตุการณ์

7 200,000 200,000  -  -  - สถานที่ราชการ ส านักงานปลัด 

งบ อปท. งบ อปท. มีความปลอดภัย อบต.

ร้อยละ 90

สถานที่ราชการมีความ 
ปลอดภัยมากขึ้น

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ หน้าที่ท าการ 
อบต.ปากน้ าปราณ

เพื่อท าใหส้ถานที่ราชการมี
ความปลอดภยั

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ จ านวน
 ๔ จุด



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการบริการ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา กวดขันผู้ใช้ยานพาหนะทกุ 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ ลดจ านวนอุบัติเหตุและ ส านักงานปลัด 

ประชาชนเพื่อลด อุบติัเหตุจราจรใหล้ดลงกวา่ ชนิดใหเ้พิ่มความระมัดระวงั งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. 70 มีความปลอดภัย ลดจ านวนผู้เสียชีวติในช่วง อบต.

อุบติัเหตุทางถนนช่วง ปทีี่ผ่านมา ในการขับขี่ยานพาหนะเปน็ เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ กรณีพเิศษ เพื่อความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ

กรณีเกิดอุบติัเหตุได้ทนั

เหตุการณ์

9 โครงการทาสีเนินชะลอ  เพื่อเปน็การปอ้งกันและลด ทาสีเนินชะลอความเร็ว 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ จ านวนอุบัติเหตุในเขต ส านักงานปลัด 

ความเร็วเพื่อลด อุบติัเหตุทางทอ้งถนน ทั้ง 5 หมู่บา้น งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. 70 มีความปลอดภัย ชุมชนหมู่บ้านมีสถิติที่ลดลง อบต.

อุบติัเหตุทางทอ้งถนน

10 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อสร้างความปลอดภยั ติดต้ังกล้องวงจรปดิ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด 

โทรทศัน์วงจรปดิ ในชีวติและทรัพย์สินของ จ านวน 1 ชุด งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. 80 มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิตและ อบต.

ประชาชน ทรัพย์สิน

11 เพื่อเปน็การปอ้งกันและลด ปา้ยจ านวน 8 ปา้ย  -  - 100,000  -  - ประชาชนร้อยละ จ านวนอุบัติเหตุในเขต ส านักงานปลัด 

อุบติัเหตุทางทอ้งถนน งบ อปท. 70 มีความปลอดภัย ชุมชนหมู่บ้านมีสถิติที่ลดลง อบต.

โครงการจัดท าปา้ย
เตือนระวงัสัตว์



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

2565
(บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติั เพื่อใหก้ารสนับสนุนศูนย์ อุดหนุนใหก้ับอ าเภอ  - 33,000 33,000 33,000 33,000 ประชาชนผู้ประสบภยั ส านักงานปลัด

การร่วมในการช่วย กลางของอ าเภอปราณบรีุ ปราณบรีุ ปงีบประมาณ งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. ได้รับการช่วยเหลือจากอบต.

เหลือประชาชนของ ในการช่วยเหลือประชาชน ละ 1 คร้ัง ภาครัฐ

อปท. (ศูนย์กลาง)

 -  - 780,000 1,313,000 1,183,000 1,083,000 1,083,000  -   -   -

9 11 11 10 10

รวม   12  โครงการ

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับ
อ าเภอ 1 ศูนย์



6.3  แผนงานงบกลาง

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในเขต อบต. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุสามารถ ส านักงานปลัด

และใหค้วามช่วยเหลือ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ย เล้ียงชีพตนเองได้ อบต.

แก่ผู้สูงอายุ สงเคราะห์

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ผู้พกิารในเขต อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของผู้พิการ  ผู้พิการสามารถ ส านักงานปลัด

และใหค้วามช่วยเหลือ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ย เล้ียงชีพตนเองได้ อบต.

แก่ผู้พกิาร สงเคราะห์

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ผู้ปว่ยโรคเอดส์ในเขต 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรค  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ส านักงานปลัด

และใหค้วามช่วยเหลือ อบต. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. งบ อปท. เอดส์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ย สามารถเล้ียงชีพ อบต.

แก่ผู้ปว่ยโรคเอดส์ สงเคราะห์ ตนเองได้

 -  - 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000  -   -   -รวม   3   โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2565
(บาท)



1 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อส่งเสริมงานด้าน ๑. ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 เกษตรกร กองช่าง

บริการนักทอ่งเที่ยว บริการนักทอ่งเที่ยวให้ 2. ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ งบ อปท./ ร้อยละ 50

และส่งเสริมอาชีพ ได้มาตรฐานและเพิ่ม ๓. อาคารเอนกประสงค์ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ มีสถานที่

ชุมชน อบต. ช่องทางการจ าหน่าย ๔. อาคารหอ้งน้ าสาธารณะ จ าหน่ายสินค้า

ปากน้ าปราณ สินค้าโดยตรงจากผู้ ๕. ลานจัดกิจกรรม

ผลิตถึงผู้บริโภค ๖. ลานที่จอดรถ

 -  - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000  -   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้าปราณ
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวดั

                          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพฒันาการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รวม  1   โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ2565
(บาท)

มีการพัฒนาให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

(ผ. 02/1) 



1 โครงการพฒันาพื้นที่ เพื่อใหก้ารสัญจรมี ปผิูวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 ประชาชน กองช่าง

เฉพาะบริเวณชายหาด ความสะดวก และ พร้อมระบบระบายน้ า งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ ร้อยละ 80

ปราณบรีุ ปลอดภยัและมี และปรับภมูิทศัน์ มีความสะดวก

ทศันียภาพที่สวยงาม ในการสัญจร

2 9,690,000 9,690,000 9,690,000 9,690,000 9,690,000 ประชาชน กองช่าง

งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ ร้อยละ 50

มีความสะดวก

ในการสัญจร

3 2,171,000 2,171,000 2,171,000 2,171,000 2,171,000 ประชาชน กองช่าง

งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ งบ อื่น ๆ ร้อยละ 50

มีความสะดวก

ในการสัญจร

โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต สายเขาเจ้าแม่

 - เขารอด หมู่ที่ 1

เพื่อใหก้ารสัญจร มี
ความสะดวก และ
ปลอดภยั

ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร ยาว 2,345.00 เมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวดั

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เพื่อใหก้ารสัญจร มี
ความสะดวก และ
ปลอดภยั

ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร ยาว 582.00 เมตร

การสัญจรของประชาชน
 ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต สายปากน้ า
ปราณ-บา้นใหม่ ซ. 3  
 หมู่ที่ 5

การสัญจรของประชาชน
 ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ2565
(บาท)

งบประมาณ

การสัญจรของประชาชน
 ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น



4 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม วางทอ่เหล่ียม คสล.ขนาด 5,321,000 5,321,000 5,321,000 5,321,000 5,321,000 ประชาชน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ าเพื่อแก้ไข และใหก้ารระบายน้ า 1.50 x 1.50 ม. พร้อม งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ งบอื่น ๆ ร้อยละ 50

ปญัหาน้ าทว่ม บริเวณ สะดวกและรวดเร็ว รางว ีคสล. กวา้ง 1.00 ม. มีความสะดวก

แยกตลาดนัดเปดิทา้ย  และคืนสภาพผิวจราจร ในการสัญจร

หมู่ที่ 2, 5 แอสฟลัต์คอนกรีต กวา้ง1.50

เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว

220.00 เมตร

5 เพื่อใหก้ารสัญจรมี 7,265,000 7,265,000 7,265,000 7,265,000 7,265,000 กองช่าง

ความสะดวก งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ

ปลอดภยัและใหก้าร

ระบายน้ าสะดวก
และรวดเร็ว

6 เพื่อใหก้ารสัญจรมี 7,031,000 7,031,000 7,031,000 7,031,000 7,031,000 กองช่าง

ความสะดวก งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ งบ อื่นๆ

ปลอดภยัและใหก้าร

ระบายน้ าสะดวก
และรวดเร็ว

 -  - 531,478,000 531,478,000 531,478,000 531,478,000 531,478,000  -   -   -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

งบประมาณ

2565
(บาท)

รวม   6   โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ระบบระบายน้ า คสล. 
สายทาง ปข.ถ. ๔๐-๐๒๒ 
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก
 ซอย ๕ หมู่ ๒

ผิวจราจร คสล. กวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รางวี
 คสล. กวา้งข้างละ ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ระบบระบายน้ า คสล. 
สายทาง ปข.ถ. ๔๐-๐๑๘ 
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก
 ซอย ๒๗ หมู่ที่ ๒

ผิวจราจร คสล. กวา้ง 7.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รางวี
 คสล. กวา้งข้างละ ๐.5๐ 
เมตร ยาว 495.๐๐ เมตร

ประชาชนร้อย
ละ 80  มี
ความสะดวก

ประชาชนร้อย
ละ 80  มี
ความสะดวก

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น
และลดปญัหาน้ า
ทว่มขัง

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น
และลดปญัหาน้ า
ทว่มขัง



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ สวา่นไฟฟ้าแบบกระแทก 5,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ทัว่ไป ในการปฏิบัติงานของ ก าลังไฟฟ้า 720 วตัต์
อบต. สามารถเจาะปูน เหล็ก

และไม้ จ านวน 1 ตัว

ราคาตัวละ 5,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องปรับอากาศ ชนดิ  - 56,000  -  -  - กองคลัง

ในการปฏิบัติงานของ ติดผนงั มีระบบฟอกอากาศ

อบต. ขนาด 24,000 บทียีู

จ านวน 2 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ  28,000 บาท

ตู้เหลก็บานเลื่อนกระจก 8,000  -  -  -  - กองคลัง
สูง 3 ฟุต จ านวน 2 ตู้

ราคาตู้ละ 4,000 บาท

ตู้เหลก็บานเลื่อนกระจก 14,000 14,000 14,000 14,000  - กองคลัง
สูง 6 ฟุต จ านวน 8 ตู้

ราคาตู้ละ 7,000 บาท
โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  - 6,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.
ราคาตัวละ 6,000 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

(ผ. 03) 



เป้าหมาย 
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17,500  -  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 -  - 7,000  - กองคลัง

 -  - 11,000  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 -  - 12,000  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 -  - 8,500  -  - ส านักงานปลัด อบต.

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 7,500  -  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.
หน้าขาว ขาเหล็กชุบ

โครเมี่ยม ขนาด 60 x

180 x 75 ซม.

จ านวน 5 ตัว ราคา

ตัวละ 1,500 บาท

เครื่องปรับอากาศ 21,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - ชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศขนาด

18,000 บีทียู ราคา

เคร่ืองละ 21,000 บาท

(ห้องรองนายก อบต.)

เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว
 ราคาตัวล 5,500 บาท

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 7 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท

ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ
กลาง จ านวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 12,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 8,500 บาท
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เครื่องปรับอากาศ  - 40,200  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง มีระบบ

ฟอกอากาศขนาด

30,000 บีทียู ราคา

เคร่ืองละ 40,200 บาท

เครื่องดูดฝุ่น  - 6,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด
ก าลังไฟ 2,200 วตัต์

ราคาเคร่ืองละ 6,000 บาท

เครื่องโทรศัพท์  - 2,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - เคร่ืองโทรศัพท์พืน้ฐาน
ทีม่ีจ าหน่ายตามท้องตลาด

ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท

(ทดแทนของเก่าทีช่ ารุด)

ตู้เก็บเอกสาร  - 48,000  -  -  - กองคลัง

 - ตู้เหล็กแบบบานเล่ือน
กระจกสูง 6 ฟุต จ านวน

4 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000 บาท

 - ตู้เหล็กแบบบานเล่ือน
กระจกสูง 3 ฟุต จ านวน

2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท
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 - ตู้เหล็กแบบล้ินชัก
จ านวน 4 ล้ินชัก จ านวน

3 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  -  - 868,000  - ส านักงานปลัด อบต.

และขนส่ง ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 1 ตัน จ านวน 2 คัน  -  - 868,000  -  - กองคลัง
อบต. ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องคอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงานของ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In  -  -  - 17,000  - ส านักงานปลัด อบต.

อบต. One ส าหรับส านักงาน  - 17,000 17,000  -  - กองคลัง
เครื่องคอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In  -  - 23,000  -  - กองคลัง
One ส าหรับงานประมวลผล

เครื่องพิมพ์

 -  - 15,000  -  - กองคลัง

เครื่องส ารองไฟฟ้า

 - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 5,600 12,500  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

800 VA (480 วัตต)์  - 2,500 5,000  -  - กองคลัง
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

 - เครื่องส ารองไฟ ขนาด  -  - 46,400 11,600 11,600 ส านักงานปลัด อบต.

1 kVA (600 วัตต)์

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

 - เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ
 LED สี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  - 16,200  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 -  - 2,800  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 -  - 700  -  - กองคลัง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ล าโพงอเนกประสงค์  - 9,500  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ แบบมีล้อลาก
อบต.  - ล าโพงอเนกประสงค์

แบบมีล้อลาก ขนาด

ดอกล าโพงไม่ต่ ากวา่ 15

นิ้ว มีช่องเสียบไมล์ มีช่อง

เชื่อมต่อ USB สามารถ

ชารต์ไฟได้ ราคาเคร่ืองละ

9,500 บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ราคาเคร่ืองละ
 700 บาท เป็นเงิน 2,800
 บาท ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point)
แบบที ่1 จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 5,400 บาท 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
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พัดลมอุตสาหกรรม  -  - 14,000  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องมัลติมีเดีย  - 30,300  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงานของ โปรเจคเตอร์
อบต.  - เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ระดับ XGA

ขนาด 3,500 ANSI Lumens

ราคาเคร่ืองละ 30,300 บาท

ครุภัณฑ์อื่น เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  -  - 20,000  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ 
อบต.

2 แผนงานการรักษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่เพิม่ความปลอดภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 110,000 110,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ความสงบภายใน ในชีวติและทรัพย์สิน ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง (5 ตัว) (5 ตัว)

คงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร แบบที ่1

ราคาตัวละ 22,000 บาท

 - พ่วงข้างแบบมีหลังคาติด
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1
คัน ราคาคันละ 20,000 
บาท (พร้อมติดต้ัง)

 - พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
ไม่ต ่ากวา่ 24 นิ้ว จ านวน 5 
ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท

พ่วงข้างแบบมีหลังคาติด
รถจักรยานยนต์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 320,000 320,000 320,000 ส านักงานปลัด อบต.

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง (10 ตัว) (10 ตัว) (10 ตัว)

คงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภยัทั่วไป

ราคาตัวละ 32,000 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณบ์นัทกึภาพผ่าน 24,000 24,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

เครือข่าย แบบ 8 ช่อง

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณบ์นัทกึภาพผ่าน  -  - 61,000 61,000 61,000 ส านักงานปลัด อบต.

เครือข่าย แบบ 16 ช่อง

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณก์ระจายสญัญาณ 9,400 9,400 8,600 8,600 8,600 ส านักงานปลัด อบต.

แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องพิมพ์ 17,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ Multifunction ชนิด

อบต. เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 17,000 บาท
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เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,800 2,800  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ขนาด 800 VA 

ราคาเคร่ืองละ 2,800 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า  -  - 5,800 5,800 5,800 ส านักงานปลัด อบต.

ขนาด 1 kVA 

ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ หวัฉดีน้ าปรับฝอยแบบ 22,000 22,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ ดา้มปนื ส าหรับดับเพลิง

อบต. (ปรับปริมาณน้ าได้ 6 

ระดับ) จ านวน 1 ตัว

ราคาตัวละ 22,000 บาท

ชุดดับเพลิง  - 27,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - ชุดดับเพลิง ตัดเย็บจาก
ผ้าใยสังเคราะห์รวมไม่น้อยกว่า

3 ชั้น โดยผ้าชั้นนอกทนความ

ร้อนได้ถึงอุณหภมูิ 500

ฟาเรนไฮน์ ราคาชุดละ

9,000 บาท
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ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องสูบน ้า แบบท่อพญานาค  -  - 36,000  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ 
อบต.

เครื่องสูบน ้า แบบหอยโขง่  -  - 14,200  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ครุภัณฑ์อื่น เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ แผงก้ันจราจรแบบมลีอ้ 60,000 60,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 2 เมตร จ านวน

อบต. 20 ตัว ราคาตัวละ

3,000 บาท
ไฟสามเหลี่ยมจราจร  - 13,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - ชนิดโปร่ง สูง 156 ซม.
กวา้ง 100 ซม. ราคาชุดละ

13,000 บาท
เลื่อยโซ่ยนต์  - 25,000  -  -  - ส านักงานปลัด อบต.

 - ขนาดไม่ต่ ากวา่ 5 แรงม้า
เคร่ืองยนต์เบนซิน ราคา

เคร่ืองละ 25,000 บาท

 - เคร่ืองสูบน ้า แบบท่อพญานาค 
ขนาด 5 แรงม้า เป็นเคร่ืองยนต์
เบนซิน สูบน ้าได้ 1,000 ลิตรต่อ
นาที จ านวน 2 เคร่ือง

 - เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง 
สูบน ้าได้ 450 ลิตรต่อ
นาที เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง
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3 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  -  - 28,000  -  - กองช่าง
ชุมชน ในการปฏิบัติงานของ 

อบต.

 -  - 4,500  -  - กองช่าง

เก้าอ้ีท างาน  - 7,000  -  -  - กองช่าง

 - เก้าอี้ท างาน มีพนักพิง
มีทีท่้าวแขน ขา เหล็กมีล้อ

ราคาตัวละ 3,500 บาท

โต๊ะท างาน  - 4,900  -  -  - กองช่าง

 - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด
120 x 65 x 75 ซม.

มีล้ินชักใส่ของ ราคาตัวละ

4,900 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ กล้องถ่ายภาพ  - 13,600  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ ในการปฏิบัติงานของ  - กล้องถ่ายภาพระบบ

อบต. ดิจิตอล ความละเอียด 16

ล้านฟิกเซล ราคาตัวละ

13,600 บาท

เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว
 ราคาตัวละ 4,500 บาท

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องคอมพิวเตอร์  - 30,000  -  -  - กองช่าง

ในการปฏิบัติงานของ ส าหรับงานประมวลผล

อบต. แบบที ่2 (ขนาดจอ  

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 

เคร่ืองละ 30,000 บาท

เครื่องส ารองไฟฟ้า  - 2,800  -  -  - กองช่าง
ขนาด 800 VA จ านวน

1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

2,800 บาท

เครื่องส ารองไฟฟ้า  -  - 23,200  -  - กองช่าง
ขนาด 1 kVA จ านวน (4 เคร่ือง)

4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

5,800 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ  -  - 6,300  -  - กองช่าง

(Inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 7,900 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

 -  - 8,000  -  - กองช่าง

เครื่องคอมพิวเตอร์  - 21,000  -  -  - กองช่าง

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 21,000 บาท

 -  - 700  -  - กองช่าง

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ กล้องระดับ  -  - 34,000  -  - กองช่าง

ในการปฏิบัติงานของ 
อบต.

เครื่องพิมพ์ Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 8,000 บาท

 - กล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อม
ขาต้ัง ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  
34,000 บาท ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ราคาเคร่ืองละ
 700 บาท ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องตบดิน 21,000  -  -  -  - กองช่าง

ในการปฏิบัติงานของ แบบใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

อบต. แรงบดอัดไม่น้อยกวา่

5 ตัน จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ

21,000 บาท

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ รถบรรทุก (ดีเซล) 657,000  -  -  -  - กองการศึกษา

และขนส่ง ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 1 ตัน ปริมาณ ศาสนา และวฒันธรรม
อบต. กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่

2,000 ซีซี ขับเคล่ือน

2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (Cab)

จ านวน 1 คัน ราคาคัน

ละ 657,000 บาท

หลังคาผ้าใบรถกระบะ 18,000  -  -  -  - กองการศึกษา

มีผ้ากันฝนพร้อมเบาะนั่ง ศาสนา และวฒันธรรม
สองแถวมีขา (ซ้าย-ขวา)

แบบพับเก็บและถอดได้

จ านวน 1 ชุด ราคา

ชุดละ 18,000 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 21,000  -  -  -  - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานของ ศาสนา และวฒันธรรม
อบต.

36,000  -  -  -  - กองการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม

ตู้เหลก็บานเลื่อนกระจก 14,000  -  -  -  - กองการศึกษา

สูง 6 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ศาสนา และวฒันธรรม
ราคาตู้ละ 7,000 บาท

พัดลมติดผนัง ขนาด 70,000  -  -  -  - กองการศึกษา

18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ศาสนา และวฒันธรรม
ติดต้ัง จ านวน 28 ตัว

ราคาตัวละ 2,500 บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  - 6,500  -  -  - กองการศึกษา

 - โต๊ะคอมพิวเตอร์ยาวไม่ ศาสนา และวฒันธรรม
ต่ ากว่า 120 ซม.

 - เก้าอี้มีพนักพิง มีทีท่้าวแขน

ขาเหล็ก มีล้อ ราคาชุดละ

6,500 บาท

เก้าอ้ีคร ูขาเหล็กเหล่ียมขนาด 1
 x 1 นิ้วโครงเหล็กพน่สีด า มีท้าว
แขนไม้จริง ที่นั่งและพนักพงิเป็น
เบาะฟองน้ าหุ้มหนัง จ านวน 6 ตัว
 ราคาตัวละ 3,500 บาท

โต๊ะท างานครู ขนาด 
180x80x75 ซม. มีล้ินชักใส่
ของทั้งสองข้าง โครงขาเหล็กพน่สี
ด าจ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 
6,000 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ล าโพงอเนกประสงค์

ในการปฏิบัติงานของ แบบมีล้อลาก
อบต.  - ล าโพงอเนกประสงค์

แบบมีล้อลาก ขนาด  - 9,500  -  -  - กองการศึกษา

ดอกล าโพงไม่ต่ ากวา่ 15 ศาสนา และวฒันธรรม
นิ้ว มีช่องเสียบไมล์ มีช่อง

เชื่อมต่อ USB สามารถ

ชารต์ไฟได้ ราคาเคร่ืองละ

9,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องซักผ้า  - 18,000  -  -  - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานของ  - เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ศาสนา และวฒันธรรม
อบต. ขนาด 15 กิโลกรัม ราคา

เคร่ืองละ 18,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องคอมพิวเตอร์  - 17,000  -  -  - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานของ  - แบบ All In One ศาสนา และวฒันธรรม
อบต. ส าหรับงานส านักงาน

ราคาเคร่ืองละ 

17,000 บาท

เครื่องส ารองไฟฟ้า  -  - 5,800  -  - กองการศึกษา

ขนาด 1 kVA ศาสนา และวฒันธรรม
ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

เครื่องส ารองไฟ  - 12,500 12,500 12,500  - กองการศึกษา

ขนาด 800 VA (480 วตัต์) ศาสนา และวฒันธรรม
 ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

 -  - 700  -  - กองการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 320,000  -  - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานของ ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง (10 ตัว) ศาสนา และวฒันธรรม
อบต. คงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภยัทั่วไป

ราคาตัวละ 32,000 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณบ์นัทกึภาพผ่าน  -  - 61,000  -  - กองการศึกษา

เครือข่าย แบบ 16 ช่อง ศาสนา และวฒันธรรม
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณก์ระจายสญัญาณ  -  - 16,000  -  - กองการศึกษา

แบบ PoE ขนาด 16 ช่อง ศาสนา และวฒันธรรม
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ราคาเคร่ืองละ
 700 บาท ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ โทรทัศน์ แอล อี ดี  - 13,100 13,100  -  - กองการศึกษา

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงานของ  - โทรทัศน์ LED ขนาด ศาสนา และวฒันธรรม
อบต. 40 นิ้ว ระบบดิจิตอล

ความละเอียด จอภาพ

1920x1080 ฟิกเซล

ราคาตัวละ 13,100 บาท

5 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 6,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานของ ราคาตัวละ 6,000 บาท และส่ิงแวดล้อม

อบต. 10,500  -  -  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4,500  -  -  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องยอ่ยก่ิงไม ้แบบ 28,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานของ ใชเ้คร่ืองยนต์เคล่ือนยา้ย และส่ิงแวดล้อม
อบต. ได้ ยอ่ยกิ่งไมท้ี่มขีนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.5 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 28,000 บาท

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท

เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว
 ราคาตัวละ 4,500 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

เครื่องพ่นหมอกควัน  -  - 59,000 59,000  - กองสาธารณสุข

ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย และส่ิงแวดล้อม

กวา่ 25 แรงม้า จ านวน

2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

59,000 บาท
รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม  - 2,000,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ใบมีดดันดินหน้าติดตั้ง และส่ิงแวดล้อม

เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

 - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 85 แรงม้า

พร้อมใบมีดดันดินหน้า

ท้ายติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้า

ไหล่ทางแบบจับยึด 3 จุด

หัวตัดหญ้าหมุนได้ไม่น้อยกวา่

235 องศา ราคารวม

คันละ 2,000,000 บาท

เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูง  -  - 25,000  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม - เคร่ืองฉีดน ้าแรงดันสูง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
 4 แรงม้า แรงดันน้ าอัดฉีด 
150 Bar ขึ้นไป จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ือวละ 
25,000 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ รถบรรทุกขยะ 2,400,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข
และขนส่ง ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และส่ิงแวดล้อม

อบต. แบบอัดท้าย

ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 

จ านวน 1 คัน ราคาคัน

ละ 2,400,000 บาท
รถจักรยานยนต์  - 101,000  -  -  - กองสาธารณสุข

 - รถจักรยานยนต์ ขนาด และส่ิงแวดล้อม
125 ซีซี  เกียร์ธรรมดา

ราคาคันละ 50,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้าน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องตัดหญ้า แบบ  -  - 19,000 28,500  - กองสาธารณสุข

งานครัว ในการปฏิบัติงานของ ข้อแข็งปริมาณกระบอก (2 เคร่ือง) (3 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม
อบต. สูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี

จ านวน 5 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 9,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ โทรทัศน์  -  - 14,000  -  - กองสาธารณสุข

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงานของ และส่ิงแวดล้อม
อบต.

 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV
ขนาด 40 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080
 พกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 14,000 บาท



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,800  - 2,500  -  - กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 800 VA จ านวน (ราคาเดิม) และส่ิงแวดล้อม
อบต. 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

2,500 บาท

เครื่องพิมพ์  - 17,000  -  -  - กองสาธารณสุข
Multifunction และส่ิงแวดล้อม

 - เคร่ืองพิมพ์
Multifunction 

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

 -  - 700  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์อื่น เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ค่าจัดซ้ือพ่วงข้างแบบมี 18,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานของ หลังคาติด รถจักรยานยนต์ และส่ิงแวดล้อม
อบต. ราคาคันละ ๑๘,๐๐๐.-บาท

 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ราคาเคร่ืองละ
 700 บาท ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

พ่วงข้างแบบมีหลังคา  - 36,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ติดรถจักรยานยนต์ และส่ิงแวดล้อม

 - พ่วงข้างแบบมีหลังคา
ส าหรับติดรถจักรยานยนต์

โครงท าด้วยเหล็กหนา

โช๊คคู่ล้อขนาดใหญ่ หลังคา

ผ้าใบอย่างหนา ราคาคันละ

18,000 บาท

เครื่องออกก าลังกาย  -  - 850,000  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องเจียรไฟฟ้า  - 3,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานของ  - เคร่ืองเจียรไฟฟ้า(ลูกหม)ู และส่ิงแวดล้อม
อบต. ขนาด 4 นิ้ว ราคาตัวละ

3,000 บาท

6 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 7,000  -  -  -  - กองส่งเสริม

ในการปฏิบัติงานของ การเกษตร
อบต.

4,500  -  -  -  - กองส่งเสริม

การเกษตร

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท

เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว
 ราคาตัวละ 4,500 บาท

 - เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ซ่ึงผลิตจากสแตน
เลส จ านวน 1 ชุด (10 ชนิด)



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  -  - 700  -  - กองส่งเสริม

ในการปฏิบัติงานของ การเกษตร
อบต.

ครุภัณฑ์งานบ้าน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องตัดหญ้า แบบ 19,000  - 19000  -  - กองส่งเสริม

งานครัว ในการปฏิบัติงานของ ข้อแข็งปริมาณกระบอก การเกษตร
อบต. สูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี

จ านวน 4 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 9,500 บาท
ตู้เย็น  - 21,000  -  -  - กองส่งเสริม

 - ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต การเกษตร

ได้รับฉลากประสิทธภิาพ

เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฯ

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องยนต์เจาะดิน 8,500  -  -  -  - กองส่งเสริม

ในการปฏิบัติงานของ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่ต่ า การเกษตร
อบต. กวา่ 49 ซีซี พร้อมดอก

เจาะดิน ขนาดไม่ต่ ากวา่

8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

ราคา เคร่ืองละ 8,500 บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ราคาเคร่ืองละ
 700 บาท ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

เครื่องเจาะต้นไม้  -  - 15,000  -  - กองส่งเสริม

การเกษตร

ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เครื่องเจียรไฟฟ้า  - 3,000  -  -  - กองส่งเสริม

ในการปฏิบัติงานของ  - เคร่ืองเจียรไฟฟ้า(ลูกหม)ู การเกษตร
อบต. ขนาด 4 นิ้ว ราคาตัวละ

3,000 บาท

3,669,600 2,874,100 3,064,200 1,406,000 407,000รวม

ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 
25 ซีซี พร้อมดอกเจาะ 2 
ขนาด จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 15,000 บาท


