
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลัตษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ บริเวณสายเลียบคลอง 12,677,000 12,677,000 12,677,000 12,677,000 12,677,000 ร้อยละหรือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง /

บริเวณสายเลียบคลอง ได้มีถนนส าหรับ ชลประทาน ปลายหมู่ท่ี 5 จ านวน ท่ีสะดวกในการเดินทางและขนส่ง อบจ.ราชบุรี/
ชลประทาน ใช้ในการคมนาคม เขตติดต่อต าบลปากท่อ ครัวเรือน/ พืชผลทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี/
ปลายหมู่ท่ี 5 เขตติดต่อ ได้อย่างสะดวก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร ประชาชนมี กรมส่งเสริมฯ
ต าบลปากท่อ รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน การคมนาคม

ค่าพิกัด N 13.41097 , E 99.85443 สะดวก
          N 13.37854 , E 99.85042 รวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       115



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลัตษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ  หมู่ท่ี 5 1,554,000 1,554,000 1,554,000 1,554,000 1,554,000 ร้อยละหรือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง /

หมู่ท่ี 5 สายเลียบคลอง ได้มีถนนส าหรับ สายเลียบคลองชลประทาน จ านวน ท่ีสะดวกในการเดินทางและขนส่ง อบจ.ราชบุรี/
ชลประทาน บริเวณบ้าน ใช้ในการคมนาคม บริเวณบ้านนายสมบัติ สมพงษ์เจริญ ครัวเรือน/ พืชผลทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี/
นายสมบัติ สมพงษ์เจริญ ได้อย่างสะดวก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร ประชาชนมี กรมส่งเสริมฯ

รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน การคมนาคม

ค่าพิกัด N 13.41205 , E 99.85424 สะดวก

          N 13.40790 , E 99.85428 รวดเร็ว

เพ่ิมมากข้ึน

3 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 3 ซอย 38 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง /
หมู่ท่ี 3 ซอย 38 ได้มีถนนส าหรับ กว้าง 6 เมตร ยาว  155 เมตร จ านวน ท่ีสะดวกในการเดินทางและขนส่ง อบจ.ราชบุรี/

ใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ครัวเรือน/ พืชผลทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี/
ได้อย่างสะดวก ค่าพิกัด N 13.393507 , E 99.872965 ประชาชนมี กรมส่งเสริมฯ
รวดเร็ว              N 13.393030 , E 99.874506 การคมนาคม

สะดวก
รวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน

รวม 3  โครงการ 15,231,000 15,231,000 15,231,000 15,231,000 15,231,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       116

แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลัตษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ืออ านวยความ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อ 3,848,000 3,848,000 3,848,000 3,848,000 3,848,000 ร้อยละหรือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเส้นทาง กองช่าง /

หมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 สะดวกให้แก่ หมู่ท่ี 5 บริเวณคลองชลประทาน เขตติดต่อ จ านวน คมนาคมท่ีสะดวกและลดอุบัติเหตุ อบจ.ราชบุรี/
บริเวณคลองชลประทาน ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลจอมประทัด ยาว 1,900 เมตร ครัวเรือน ยามค่ าคืน จังหวัดราชบุรี/

เขตติดต่อ ต าบลวัดยางงาม ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ประชาชน กรมส่งเสริมฯ
ต าบลจอมประทัด และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ค่าพิกัด N 13.41783 , E 99.86277 ท่ีมีความ

          N 13.42112 , E 99.87994 ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สินเพ่ิม

มากข้ึน

รวม 1  โครงการ 3,848,000 3,848,000 3,848,000 3,848,000 3,848,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02/2

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       117



 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
     2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ีใช้ในการ กองช่าง /

อุปกรณ์กีฬาและไฟฟ้า ใช้เป็นสถานท่ี และไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี 4 ครัวเรือน/ แข่งขันกีฬาหรือออกก าลังกาย อบจ.ราชบุรี/
ส่องสว่าง หมู่ท่ี 4 แข่งขันกีฬาหรือ กว้าง 12 เมตร  ยาว 20 เมตร ประชาชนได้ เพ่ือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จังหวัดราชบุรี/

ออกก าลังกาย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด รับประโยชน์ กรมส่งเสริมฯ
เพ่ือให้สุขภาพ ค่าพิกัด N 13.38225 , E 99.85603
ร่างกายแข็งแรง

2 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย กองช่าง /

กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง ได้ออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง หมู่ท่ี 1 ครัวเรือน/ แข็งแรงสมบูรณ์ อบจ.ราชบุรี/

หมู่ท่ี 1 (บริเวณศูนย์ เพ่ือสุขภาพ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) ประชาชนได้ จังหวัดราชบุรี/

พัฒนาเด็กเล็กเก่า) ร่างกายท่ีแข็งแรง ค่าพิกัด N 13.41354 , E 99.88196 รับประโยชน์ กรมส่งเสริมฯ

3 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย กองช่าง /

กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง ได้ออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง หมู่ท่ี 2 ครัวเรือน/ แข็งแรงสมบูรณ์ อบจ.ราชบุรี/

หมู่ท่ี 2 เพ่ือสุขภาพ ค่าพิกัด N 13.41354 , E 99.88196 ประชาชนได้ จังหวัดราชบุรี/

ร่างกายท่ีแข็งแรง รับประโยชน์ กรมส่งเสริมฯ

รวม  3   โครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       118

แบบ ผ. 02 /2



 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคนคุณภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ิมจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัย เพ่ิมจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือ  ประชาชนในต าบลมี กองช่าง /

หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม ในชิวิตและทรัพย์สิน ต าบลวัดยางงาม จ านวน ความปลอดภัยในชีวิต อบจ.ราชบุรี/
ของประชาชนและ ครัวเรือน และทรัพย์สิน  และลด จังหวัดราชบุรี/
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน ปัญหายาเสพติด กรมส่งเสริมฯ

ท่ีมีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สินเพ่ิม

มากข้ึน

2 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 1. เพ่ือใช้ในการ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 2,563,000 2,563,000 2,563,000 2,563,000 2,563,000 จ านวน 1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัด /

แบบบรรทุกน้ า แจกจ่ายน้ าให้กับ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ครัวเรือนท่ี และทรัพย์สิน  อบจ.ราชบุรี /

ประชาชนในกรณี ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ได้รับความ 2. ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค จังหวัดราชบุรี

ภัยแล้ง สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ ช่วยเหลือใน อย่างเพียงพอ

2. เพ่ือล าเลียงน้ า                                  (จ านวน 1 คัน) ยามเกิดเหตุ
ช่วยดับเพลิงในกรณี

ท่ีเกิดเพลิงไหม้

3. เพ่ือฉีดล้างถนน

รถน้ าต้นไม้และงาน

อ่ืนๆตามอ านาจหน้าท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
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 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคนคุณภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 จัดซ้ือรถดับเพลิง 6 ล้อ เพ่ือป้องกันและ รถดับเพลิง 6 ล้อ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัด /

ระงับการเกิด ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ครัวเรือนท่ี และทรัพย์สิน  อบจ.ราชบุรี /

อัคคีภัย                                  (จ านวน 1 คัน) ได้รับความ จังหวัดราชบุรี

ช่วยเหลือใน

ยามเกิดเหตุ

รวม 3  โครงการ 9,563,000 9,563,000 9,563,000 9,563,000 9,563,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
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 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 สร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน
      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสัมคมแห่งความสุข    
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว
     4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนสถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีใช้ในการประชุม กองช่าง /

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 ใช้ส าหรับเป็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) ประชุมอบรม อบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ อบจ.ราชบุรี/
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) สถานท่ีประชุม กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร และจัดกิจกรรม จังหวัดราชบุรี/

อบรม และจัด ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ต่างๆเพ่ิมข้ึน กรมส่งเสริมฯ
กิจกรรมต่างๆ ค่าพิกัด N 13.41354 , E 99.88196

2 ก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนสถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีใช้ในการประชุม กองช่าง /
อเนกประสงค์ ใช้ส าหรับเป็น (ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประชุมอบรม อบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ อบจ.ราชบุรี/
หมู่ท่ี 2 (ต่อจากศูนย์ สถานท่ีประชุม กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร และจัดกิจกรรม จังหวัดราชบุรี/
พัฒนาเด็กเล็ก) อบรม และจัด ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ต่างๆเพ่ิมข้ึน กรมส่งเสริมฯ

กิจกรรมต่างๆ ค่าพิกัด N 13.40234 , E 99.87449

รวม 2  โครงการ 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1  แผนงานการเกษตร  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกคลอง/เหมือง เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกล าคลองวัดประดู่ และเหมืองต่าง ๆ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละหรือ ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง /

สาธารณะ หมู่ท่ี 1 - 5  ต้ืนเขินและมีน้ า ภายในต าบลวัดยางงาม จ านวน บริโภค  และน้ าในคลอง อบจ.ราชบุรี/

ต าบลวัดยางงาม อุปโภคบริโภค ครัวเรือน มีการระบายได้สะดวก จังหวัดราชบุรี/

และการเกษตร ประชาชนมี กรมส่งเสริมฯ

น้ าใช้ในการ
อุปโภค
บริโภค

รวม 1  โครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       122
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รถบรรทุกขยะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน ลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ส านักปลัด/
การจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ครัวเรือนท่ี และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม อบจ.ราชบุรี
ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ได้รับการ อันเน่ืองมาจากการตกค้างของ
ในต าบลวัดยางงาม สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ เก็บขยะ ขยะมูลฝอย
และเพ่ือให้คุณภาพ  -  แบบอัดท้าย (จ านวน 1 คัน) เพ่ิมข้ึน
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชนดีข้ึน

รวม 1  โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02/2
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือให้บริการด้าน จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการ กองช่าง /
สาธารณภัยต่างๆ ชนิด 6 ล้อ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ครัวเรือนท่ี บรรเทาความเดือดร้อน อบจ.ราชบุรี 
ให้กับประชาชน ขนาดเคร่ืองยนต์ดีเซลก าลังแรงม้า ได้รับการ

ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  (จ านวน 1 คัน) บริการด้าน

สาธารณภัย

ต่างๆ

รวม 1  โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
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