
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
     2.1  แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน เพ่ือให้เด็กและ มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน/หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนจุด เด็กและเยาวชน  ส านักปลัด

/หมู่บ้าน เยาวชน ประชาชน ให้บริการ ประชาชนได้ศึกษา
มีสถานท่ีศึกษา อินเตอร์เน็ต หาความรู้โดยใช้
ค้นคว้าความรู้จาก เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
แหล่งเรียนรู้ ด้วย
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย

2 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา
เด็กเล็ก ต าบลวัดยางงาม เด็กเล็ก  ต าบล วัดยางงาม เช่น หลังคา ห้องน้ า  ประตู เด็กเล็ก ความปลอดภัย

วัดยางงามมีความ ห้องครัว ประตูร้ัวด้านใน ฯลฯ 1 แห่ง เหมาะสมกับการจัด
ปลอดภัยเหมาะสม ได้รับการ การเรียนการสอน
กับการจัดการเรียน ซ่อมแซม
การสอน

3 ส่งเสริมการเรียนรู้นอก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก เด็กมีทักษะและมีการ กองการศึกษา
สถานท่ี นอกสถานท่ีให้กับเด็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวัดยางงาม นักเรียนท่ีเข้า เรียนรู้นอกสถานท่ีได้ดี

นักเรียนในศูนย์พัฒนา ร่วมโครงการ
เด็กเล็กต าบลวัดยางงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       85



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ส่งเสริมการเรียนรู้และ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีกิจกรรม พัฒนาเต็มศักยภาพ นักเรียนท่ี และมีสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าร่วม วัสดุ อุปกรณ์เอ้ือต่อการ

และสภาพแวดล้อม กิจกรรม เรียนรู้
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ ตรงตาม
มาตรฐาน

5 ส่งเสริมสุขภาพและ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก นักเรียนมีโอกาสท า กองการศึกษา
อนามัยของเด็กปฐมวัย อนามัยของเด็กในศูนย์ เช่น  การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ๆ นักเรียนท่ีเข้า กิจกรรมร่วมกันกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล สุขภาพอนามัยในช่องปาก ร่วมโครงการ พ่อ แม่ และครอบครัว
ต าบลวัดยางงาม วัดยางงาม เพ่ือเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก นักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีต าบล นักเรียนท่ี กลางวันรับประทาน
(สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก วัดยางงาม ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอ และถูก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน กลางวันมี สุขลักษณะ
ต าบลวัดยางงาม) สุขภาพท่ี

แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก นักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ร.ร.วัดยางงาม นักเรียนท่ี กลางวันรับประทาน ร.ร.วัดยางงาม
(สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอ และถูก
ของ ร.ร.วัดยางงาม) นักเรียน กลางวัน สุขลักษณะ

มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา จัดการเรียน พัฒนาเด็กเล็กต าบลวัดยางงาม นักเรียนท่ี ได้รับงบประมาณเป็น ศพด.วัดยางงาม

(ค่าจัดการเรียนการสอน การสอน ของ ได้รับการ ค่าจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.) พัฒนาเพ่ิม
ต าบลวัดยางงาม) ข้ึน

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา หนังสือเรียน , ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนท่ี ได้รับงบประมาณเป็น ศพด.วัดยางงาม

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ อุปกรณ์การเรียน (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , เข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาส าหรับศูนย์ เคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนา กิจกรรม ศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก) กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)

ผู้เรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียน สนับสนุนค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก นักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

ให้กับร.ร.วัดยางงาม มีสุขภาพร่างกายท่ี นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนท่ี เสริม (นม) ด่ืม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรง ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัดยางงาม ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอ และถูก
ต าบลวัดยางงาม เสริม(นม) สุขลักษณะ

มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

รวม 10  โครงการ 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       88



2.2  แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรค จัดโครงการป้องกันและควบคุม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด

ไข้หวัดนก ไข้หวัดนกในชุมชน โรคไข้หวัดนก ผู้เข้าร่วม สุขภาพแข็งแรงและ
โครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2 รณรงค์ ป้องกัน และ เพ่ือรณรงค์และก าจัด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง/ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด
ควบคุมโรคไข้เลือดออก แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ปี ในการจัด สุขภาพแข็งแรงและ

ท าโครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

3 รณรงค์ ป้องกัน และ เด็ก เยาวชนประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง/ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด
ควบคุมโรคติดต่อและ มีความรู้เก่ียวกับ ปี ในการจัด สุขภาพแข็งแรงและ
โรคไม่ติดต่อ ป้องกันโรคติดต่อ ท าโครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

และไม่ติดต่อต่างๆ

4 รณรงค์ ป้องกัน และ เพ่ือป้องกันโรคพิษ จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง/ พ้ืนท่ีในต าบลวัดยางงาม ส านักปลัด
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้าในชุมชน โรคพิษสุนัขบ้า ปี ในการจัด ปลอดภัยจากโรคพิษ

ท าโครงการ สุนัขบ้า ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือด าเนินการฉีด ด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของ ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ วัคซีนป้องกันและ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ต าบล สุนัข/แมว และไม่มีเจ้าของ ได้รับ
ควบคุมโรค วัดยางงาม ได้รับการฉีด การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า วัคซีน เพ่ือเป็นการป้องกันโรค

6 รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เยาวชนมี จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
ปัญหาโรคเอดส์ ความรู้เร่ือง เร่ืองโรคเอดส์ ผู้เข้าร่วม มีความรู้เร่ืองปัญหา

โรคเอดส์ โครงการ โรคเอดส์
ได้รับความรู้

7 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ เพ่ือส ารวจข้อมูล ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สุนัข/แมว ได้รับการข้ึน ส านักปลัด
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม จ านวนสัตว์และ ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สุนัข/แมว ทะเบียนสัตว์ รวมท้ัง
โครงการสัตว์ปลอดโรค ข้ึนทะเบียนสัตว์ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ต าบล ได้รับการข้ึน เจ้าหน้าท่ีมีประวัติ
คนปลอดภัยจากโรค วัดยางงาม ทะเบียน ของสัตว์ท่ีข้ึนทะเบียน 
พิษสุนัขบ้าฯ เพ่ือใช้ในการควบคุม

และปฏิบัติงาน

8 อาชีวอนามัยและความ เพ่ือจัดโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง/ ประชาชนมีความรู้ใน ส านักปลัด
ปลอดภัยในการท างาน เก่ียวกับอาชีวอนามัย ปี ในการจัด เร่ืองของอาชีวอนามัย รพ.สต.

และความปลอดภัย ท าโครงการ และความปลอดภัยใน วัดยางงาม
ในการท างาน การท างาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 เงินอุดหนุนส าหรับจัด เพ่ือจัดกิจกรรม อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูง ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ วัดยางงามเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อายุเข้าร่วม คุณภาพชิวิต ท้ังด้าน รพ.สต.วัดยางงาม

ผู้สูงอายุ ต าบลวัดยางงาม ผู้สูงอายุต าบล ในการประชุมประจ าเดือน / ออกก าลังกาย กิจกรรม อารมณ์ สังคม และ
วัดยางงาม และสันทนาการ สุขภาพอนามัย

10 สมทบกองทุน เพ่ือสนับสนุน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุนหลัก ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด
หลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกัน วัดยางงาม ประกันสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงและมี (สปสช.)
ต าบลวัดยางงาม สุขภาพ ต าบล จ านวน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

วัดยางงาม ในการ 1 กองทุน
ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน

ในพ้ืนท่ี

11 เงินอุดหนุนส าหรับการ เพ่ือสนับสนุนการ เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านละ ทุกหมู่บ้านมีการด าเนิน ส านักปลัด
ด าเนินงานตามแนวทาง ด าเนินงานตาม หมู่บ้าน จัดท าโครงการตามพระราชด าริ 3 โครงการ การโครงการตามพระราช (คณะกรรมการ
โครงการพระราชด าริ แนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบลวัดยางงาม ด าริอย่างเหมาะสมกับ หมู่บ้าน)
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ  3  โครงการ ปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล สาธารณสุข
วัดยางงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 อุดหนุนกองบุญ เพ่ือสนับสนุน สนับสนุนการด าเนินงานของกองบุญวันละ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุน กองทุนมีการด าเนิน ส านักปลัด

วันละ  1 บาท การด าเนินงาน 1 บาท ต าบลวัดยางงาม (ตามวัตถุประสงค์ วันละบาท งานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ (กองบุญ
ต าบลวัดยางงาม ของกองบุญวันละ ของกองบุญ) จ านวน พัฒนาคุณภาพชีวิต วันละ 1 บาท)

1 บาท 1 กองทุน ของประชาชน

รวม 12  โครงการ 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       92



     2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

1 อบรมและส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนมีการจัดต้ัง ส านักปลัด
อาชีพให้กับประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็น ให้กับประชาชนในต าบลวัดยางงาม ร่วมอบรม กลุ่ม ใช้เวลาว่างให้เป็น

ในต าบลวัดยางงาม ประโยชน์รวมถึง ได้รับความรู้ ประโยชน์ และมีรายได้

เสริมรายได้ให้ เพ่ิมข้ึน เสริม
ครอบครัว

2 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความรัก จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรัก ส านักปลัด
ในพ้ีนท่ีต าบลวัดยางงาม ความสามัคคีใน วัดยางงาม  1 คร้ัง/ปี ความสามัคคีจากการ

ต าบลวัดยางงาม เล่นกีฬาและท า
กิจกรรมร่วมกัน

3 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบล 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน เด็กและเยาวชน มี กองการศึกษา
และเยาวชนต าบล ในการแข่งขันกีฬา วัดยางงาม คร้ัง/ปี ความสามัคคีจากการ
วัดยางงาม เด็กและเยาวชน เล่นกีฬาและท า

ต าบลวัดยางงาม กิจกรรมร่วมกัน

4 ออกก าลังกายเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชน จัดโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ / 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
สุขภาพ/ป้องกันและ มีสุขภาพท่ีดีและ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  ร่างกายแข็งแรง  และ
ต่อต้านยาเสพติด เกิดความรัก เช่น ป่ันจักรยาน , ว่ิงมินิมาราธอน  ฯลฯ มีโอกาสได้ท ากิจกรรม
ต าบลวัดยางงาม ความสามัคคี  1 คร้ัง/ปี ร่วมกันเพ่ือป้องกันและ

รวมท้ังป้องกันและ ต่อต้านยาเสพติดใน
ต่อต้านยาเสพติด พ้ืนท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       93

แบบ ผ. 02



      

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน รับรู้ปัญหาของสตรี จัดโครงการพัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ กลุ่มผู้น าสตรีและ ส านักปลัด

และสถาบันครอบครัว และครอบครัว / และสถาบันครอบครัว ผู้เข้าร่วม แม่บ้าน มีการพัฒนา
เพ่ิมทักษะ โครงการ ศักยภาพในด้านต่าง ๆ
การท างาน มีการพัฒนา เพ่ิมข้ึน

ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน

รวม 5  โครงการ 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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     2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างหลังคาบริเวณ เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคา บริเวณช้ันดาดฟ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หลังคา บริเวณ ทรัพย์สินของทาง กองช่าง

ช้ันดาดฟ้า อบต. บริเวณช้ันดาดฟ้า อบต.วัดยางงาม ช้ันดาดฟ้า อบต. ราชการไม่เกิดความ
วัดยางงาม อบต.วัดยางงาม ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด วัดยางงาม เสียหาย

ค่าพิกัด N 13.40256 , E 99.87418 ก่อสร้างตามแบบ

ท่ีก าหนด

2 ปรับปรุง / ต่อเติม / เพ่ือปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซม อาคารท่ีท าการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่ีท าการ ทรัพย์สินของทางราชการ กองช่าง
ซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ ซ่อมแซมส่วนต่างๆ  อบต.วัดยางงาม เช่น  ห้องน้ า , ฝ้าเพดาน , ประตู อบต.วัดยางงาม ได้รับการบ ารุงรักษา  
อบต.วัดยางงาม ของอาคารท่ีท าการ ต่อเติมหลังคาด้านหลังท่ีท าการฯ , ได้รับการ สามารถใช้งานได้อย่าง

อบต.วัดยางงาม ห้องเก็บของ , ต่อเติมกันสาด ฯลฯ ปรับปรุง / คงทนถาวร
ค่าพิกัด N 13.40256 , E 99.87418 ต่อเติม /

ซอมแซม

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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